
Audioriver w Płocku to już 12 edycji, co daje 672 godziny festiwalu, 
podczas których odbyło się 827 występów – 433 polskich  
i 394 zagranicznych artystów. Te statystyki nie oddają jednak 
tego, czym dla wielu jest spędzenie nad rzeką trzech lipcowych 
dni i nocy. Miejsce festiwalu jest niezwykłe – Płock to malownicze, 
położone na nadwiślańskiej skarpie miasto z urzekającą urodą 
starówką, zabytkami i kąpieliskiem właściwie w centrum, otoczone 
lasami i jeziorami, jest idealnym miejscem na weekend, pełnym 
uroku i atrakcji. Gościnność mieszkańców i włodarzy Płocka 
pozwala nam co roku zapraszać artystów i uczestników z całego 
świata do miejsca, w którym niepowtarzalny urok i atmosfera 
doskonale współgrają z muzyką.

Program muzyczny jest sercem Audioriver, dlatego każdego roku 
podejmujemy próbę pokazania Wam, jak różnorodna może być 
muzyka elektroniczna. Budując line-up, myślimy zarówno  
o Artystach, których zapewne nie musimy Wam przedstawiać,  
jak i tych, którzy urzekli nas swoją oryginalnością, świeżością  
lub energią, którą przekazują publiczności. W tym roku timetable 
liczy aż 103 Artystów, którzy zagrają łącznie na 9 scenach.

Ważny jest również dla nas nieustający rozwój festiwalu,  
a także myślenie o aktywnościach, które odpowiednio zadbają 
o Wasz odpoczynek i czas wolny. Wiemy, że kochacie Sun/Day 
i zabawę w ciągu dnia, dlatego przygotowaliśmy Audioriver 
Sobótka – bezpłatny, dostępny dla wszystkich program wydarzeń 
towarzyszących. Czekają na Was warsztaty, wystawa, spotkania, 
stand-up, targi muzyczne, scena na Rynku oraz kino.

Życzymy Wam najlepszych muzycznych uniesień, dobrej energii  
i wspaniałych chwil z przyjaciółmi!

Trzynastą edycję Audioriver czas zacząć!

Piotr Orlicz-Rabiega
Audioriver Festival

27-29.07.2018
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TIMETABLE PIĄTEK/FRIDAY (27.07)

KOMITET
OBRONY DISCO

19:30-20:30

ROSALIE.
20:30-21:30

MARIBOU
STATE LIVE
21:45-22:45

DAMIAN
LAZARUS &

THE ANCIENT
MOONS

23:00-00:00

BONOBO
LIVE

00:30
-01:45

RICHIE HAWTIN
CLOSE

02:00-03:15

AGIM LIVE
03:30-04:30

MAIN STAGE VJS: VISUAL FAMILY COLLECTIVE

VONDA7
19:00-21:00

MICHAŁ WOLSKI
LIVE

21:00-22:00

ARCHITECTURAL
22:00-00:00

WOO YORK LIVE
00:00-01:00

ADRIATIQUE
01:00-03:00

MACEO PLEX
03:00-05:00

BEN KLOCK
05:00-07:00

CIRCUS TENT VJS: NOCNY MAREK + FTVISION

NEVERAFTER FT. MC LOWQUI 
20:00-22:30

FRACTURE
22:30-23:30

PATIFE
23:30-00:30

DANNY
BYRD
00:30
-01:30

FABIO &
GROOVERIDER

01:30-02:30 

DOC SCOTT
02:30-03:30

ULTERIOR
MOTIVE

03:30-04:30

CURRENT VALUE
04:30-05:30

RADICALL
05:30-06:30

HYBRID TENT VJS: FKS & EYE

DEAF CAN DANCE
20:00-22:00

VACOS
MALCOLM

LIVE
22:00-23:00

GEMINI BROTHERS
23:00-00:30

MONOLINK
LIVE

00:30
-01:30

CLAPTONE
01:30-03:00

GIORGIA ANGIULI
LIVE

03:00-04:15

ANDHIM
04:15-06:00

BURN STAGE

OLIVIA
20:00-21:30

SELTRON 400
LIVE

21:30-22:30

DR. RUBINSTEIN
22:30-00:00

KOSMOS MULTIMEDIA: INTERFERENCE VISUAL CREW (VJ-E: MONSIEUR ZUPIKA,      DERUBA, NAI; ŚWIATŁA: ŁUKASZ SZTEJNA)

VIDNO
21:00-23:30

DEEP DEPOT
23:30-01:30

PIOTR BEJNAR LIVE
01:30-03:00

KACPA B2B RAEV
03:00-05:00 

TRUE MUSIC STAGE

HELENA
HAUFF
00:00
-01:30

BJARKI
01:30-03:00

LEWIS FAUTZI 
03:00-04:30

REBEKAH
04:30-06:00

T A K A LIVE
06:00-07:00
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SOUND
TRAVELER
20:00-21:15

BASS ASTRAL
X IGO 

21:15-22:15

VESSELS
22:30-23:30

JAN BLOMQVIST
& BAND

23:45-00:45

GORGON CITY
LIVE

01:00-02:00

THE GLITCH MOB
02:15-03:15

KAMP!
03:30-04:30

MAIN STAGE VJS: VISUAL FAMILY COLLECTIVE

RODRIGEZZ
19:00-20:30

AN ON BAST
LIVE

20:30-21:30

KUBA SOJKA
LIVE

21:30-22:30 

DEAS
02:15-03:15

AMELIE LENS
05:15-07:15

PAN-POT
03:15-05:15

LOCO DICE
00:15-02:15

BUTCH
22:30-00:15 

CIRCUS TENT VJS: NOCNY MAREK + FTVISION

CHARLY
20:00-22:30

TORONTO
IS BROKEN
22:30-23:30

FRED V
& GRAFIX LIVE

23:30-00:30

BREAK
00:30
-01:30

MATRIX &
FUTUREBOUND

01:30-02:30 

DELTA HEAVY
02:30-03:30

DLR
03:30-04:30

L 33
04:30-05:30

MACBEAT
05:30-06:30

HYBRID TENT VJS: FKS & EYE

BURN STAGE

SEPT
20:00-22:00

BŁAŻEJ
MALINOWSKI

LIVE
22:00-23:00

ARNAUD LE TEXIER
23:00-00:30

STRANGER
00:30-02:00

ANTIGONE B2B FRANCOIS X
02:00-04:00

TOMMY FOUR SEVEN
04:00-05:30

AND LIVE
05:30-07:00

KOSMOS MULTIMEDIA: INTERFERENCE VISUAL CREW (VJ-E: MONSIEUR ZUPIKA, DERUBA, NAI; ŚWIATŁA: ŁUKASZ SZTEJNA)

LULU MALINA
21:00-23:00

MEG & DISCOX
23:00-01:00

NOVIKA & MR. LEX
01:00-03:00

ROGER
03:00-05:00

TRUE MUSIC STAGE

TIMETABLE SOBOTA/SATURDAY (28.07)

FOXALL
20:00-22:00

VIKEN ARMAN LIVE
22:00-23:30

PURPLE DISCO
MACHINE

23:30-01:00

CATZ ’N DOGZ 
01:00-02:30

HONEY DIJON
02:30-04:00

JOHN TALABOT
04:00-06:00
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KVSN
16:00-17:00

THOMAS
LANGNER

B2B LUCJAN
18:30-19:30

SINCZ
19:30-20:30

TIMETABLE RYNEK PIĄTEK/FRIDAY (27.07)

 MARYO
10:30-12:00

RITUAL THRILLS
12:00-13:30

JOANA
13:30-15:00

LAST ROBOTS
15:30-17:00

KUBA OTŁOWSKI 
18:30-20:00

TIMETABLE RYNEK SOBOTA/SATURDAY (28.07)

KECZUP
11:00-13:00

RAIDHO
13:00-14:30

LEON B2B GLASSE
14:30-16:30

BE SVENDSEN
16:30-18:00

RAMPUE LIVE
18:00-19:30

LEE BURRIDGE
19:30-21:30

STAGE ONE

LIVING PLASTIC
11:30-13:30

ALEGRIA B2B ARTIZTIX
13:30-15:30

MJ COLE
15:30-17:30

ZED BIAS FT. SLAY
17:30-19:30

NICKY BLACKMARKET
FT. MC FATMAN D

19:30-21:30

STAGE TWO

TIMETABLE SUN/DAY NIEDZIELA/SUNDAY(29.07)

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
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RYBAKI

RYBAKI

PAROW
A

BIE
LSKA

KAZIMIERZA W
IELKIEGO

PIEKARSKA
JEROZOLIM

SKA

GRODZKA

TARGI MUZYCZNE / MUSIC FAIR
AUDIORIVER CAMP

KINO / CINEMA

AUDIORIVER STORE

TOI CAMP

RYNEKCIRCUS TENT

WEJŚCIE / ENTRANCE

WEJŚCIE / ENTRANCE

WEJŚCIE / ENTRANCE
KOSMOS

VIP

MAIN STAGE

HYBRID TENT

TU
M

SKA

BURN STAGE

TRUE MUSIC STAGE

SUN/DAY
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HENRYKA SIENKIEWICZA

KOLEGIALNA

KAZIMIERZA WIELKIEGO

AUDIORIVER CAMP

AUDIORIVER FESTIVAL

TOI CAMP

STREFA REMONTU NADBRZEŻA

DROGA ZAMKNIĘTA DLA POJAZDÓW

ORGANIZACJA RUCHU

DROGA DOSTĘPNA PIESZO
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4DJ
Jeden z największych dystrybutorów 
sprzętu DJ-skiego i studyjnego  
w Polsce. Na stoisku będzie można 
przetestować produkty m.in. takich 
firm, jak Native Instruments (Traktor, 
Maschine, Komplete) czy KORG. 

AKADEMIA 
HUMANISTYCZNO-
EKONOMICZNA 
W ŁODZI
AHE w Łodzi od 25 lat uczy jak być 
kreatywnym, otwartym i odważnym. 
W ofercie uczelni można znaleźć 
23 kierunki studiów i ponad 100 
specjalności, w tym również te 
obejmujące kierunki muzyczne,  
czyli produkcję i realizację muzyki.

AUDIOTECH
Dystrybutor urządzeń do produkcji 
muzyki, posiadający w swojej ofercie 
m.in. takie marki, jak Novation, Arturia 
czy Focusrite. Na stoisku nie zabraknie 
też popularnych Pocket Operators, 
czyli kieszonkowych syntezatorów od 
Teenage Engineering. Do dyspozycji 
publiczności będą stacje robocze do 
testowania sprzętu oraz stacja do 
Silent Jam Session.

BASSLINE
Agencja eventowa promująca 
wydarzenia z muzyką drum & bass  
w całej Polsce.

CARYPLA RECORDS
Polska wytwórnia zrzeszająca  
artystów z całego świata. Działa 
od 2012 roku i ma za sobą wiele 
wydawnictw. które pojawiają  
się w rankingach największych 
sklepów internetowych oraz były 
grane przez takie gwiazdy, jak  
Tale Of Us czy Maceo Plex.

GLITCH REALITY
Agencja zajmujaca się realizacją 
materiałów video, skupiająca 
się głównie na produkcji klipów 
artystycznych oraz videorelacji 
eventowych.

HOUSERADIO
Działająca od wielu lat internetowa 
rozgłośnia radiowa wyłącznie  
z wartościową taneczną elektroniką.

INSTYTUT
Przez niemal 20 lat Instytut stworzył 
unikatową markę imprezową, znaną  
w kraju i za granicą. W ciągu ostatnich 

WYSTAWCY 
TARGÓW MUZYCZNYCH    
AUDIORIVER ––– –– – ––     2018
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lat imprezy zyskały status kultowych, 
a ostatnie edycje cieszyły się dużym 
zainteresowaniem – w tym niedawno 
zorganizowany w zabytkowym 
Garnizonie Modlin pierwszy Instytut 
Festival Music & Art. Na stoisku 
Insytutu można będzie zdobyć 
instytutowe koszulki, plecaki, wlepki, 

smycze i inne gadżety.

LAUDA AUDIO
Dystrybutor sprzętu muzycznego, 
posiadający w ofercie produkty 
takich marek, jak Numark, Rane DJ 
oraz Denon DJ, które będzie można 
swobodnie przetestować na stoisku. 

LFX
Zlokalizowany w Warszawie dystrybutor 
sprzętu elektronicznego. W swojej 
ofercie posiada bogaty przekrój 
produktów DJ-skich i multimedialnych, 
a także nagłośnienie i oświetlenie 
klubowe.

LUZZTRO RECORDS
Label działający pod skrzydłami 
jednego z najbardziej znanych 
miejsc na klubowej mapie Polski – 
warszawskiego Luzztra. Wytwórnia ma 
na swoim koncie blisko 50 wydawnictw, 
wśród których znalazły się produkcje 
wielu czołowych przedstawicieli polskiej 
sceny.  

PLAYS.PL
Sklep muzyczny, w którym znajdziemy 
szeroką ofertę nagrań – od szeroko 
rozumianej nowej elektroniki, przez jazz, 
po indie rock. W katalogu znajdują się 

m.in. płyty takich artystów, jak Moderat, 
GusGus, Bonobo, Thundercat, Skalpel 
czy Odesza.

PROJEKTOWA
Zlokalizowana w Trójmieście pracownia, 
kawiarnia, showroom i galeria sztuki. 
Miejscem zarządzają młodzi, kreatywni 
ludzie, którzy oferują usługi z zakresu 
projektowania wnętrz, architektury, 
grafiki komputerowej  czy produkcji 
muzyki. Ponadto, w tym miejscu 
odbywają się  mikrokoncerty, wernisaże 
czy projekcje filmów.

REVIVE
Projekt stawiający na świeżość  
w muzyce. Ten cykl wydarzeń z muzyką 
techno gościł już w wielu polskich 
klubach oraz unikatowych miejscach, 
takich jak Mała Warszawa, gdzie 
odbywa się Revive Festival.

SMOLNA
Jeden z czołowych polskich klubów.  
W nowym sezonie powstały tam kolejne 
pomieszczenia klubowe - Hideout, 
całoroczne Patio i dwie chilloutowe 
przestrzenie. Setki, a nawet tysiące 
przetańczonych godzin (niektóre 
m.in. przy setach Loco Dice’a, Sama 
Paganiniego czy Laurenta Garniera) 
zaowocowały nową inicjatywą – 
Undercity Festival, gdzie jednej nocy 
wystąpi ponad 20 artystów czołówki 
elektronicznej świata (m.in. Dixon  
i Dubfire). 
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SUBRAUM RECORDS
Wytwórnia płytowa sprzedająca 
globalnie muzykę elektroniczną polskich 
oraz zagranicznych producentów. 
Ponadto, twórcy projektu posiadają 
własną markę odzieżową, a także 
zajmują się organizowaniem cyklu 
wydarzeń, podczas którego wystąpili 
m.in. tacy artyści, jak Etapp Kyle, Bjarki 
czy Tobias.

TAMA
Nowe miejsce na klubowo-koncertowej 
mapie Poznania zlokalizowane 
w zabytkowym wnętrzu sali Izby 
Rzemieślniczej. Stoisko klubu będzie 
poświęcone promocji programu 
muzycznego na przyszły sezon, 
wypełnionego różnymi brzmieniami 
elektroniki. Ponadto, będzie można tam 
również zobaczyć i kupić kolekcję ubrań, 
przygotowaną przez markę modową 
RAG, orzeźwić się oraz zgarnąć kilka 
fajnych gadżetów.

UP TO DATE FESTIVAL
Platforma łącząca muzykę z innymi 
dziedzinami sztuki. Eklektyczna 
elektronika oraz niebanalny hip-hop 
w połączeniu z odmiennymi, nieraz 
bardzo odległymi wobec siebie 
aktywnościami twórczymi. Ósma edycja 
festiwalu odbędzie się między 7 a 9 
września 2018 roku. 

VINYLGATE
Poznański sklep płytowy oferujący 
szeroki asortyment ze wszystkich 
gatunków muzyki elektronicznej,  
a także wiele pozycji dla fanów jazzu, 
hip-hopu, reggae/dub i disco. Ponadto, 
można w nim znaleźć sporo produktów 
związanych z kulturą płyty winylowej. 

VISIONS
Agencja Artystyczna Visions zrzesza 
ponad 30 artystów z Europy  
– w tym min. DJ-ów, live-performerów, 
dekoratorów i VJ-ów. Przedstawiciele 
projektu zajmują się organizacją 
wydarzeń audiowizualnych, muzycznych 
oraz kulturalnych, które pod znakiem  
V zyskały szerokie spektrum odbiorców 
w naszym kraju.
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AUDIORIVER 
SOBÓTKA

ART DAY: SPOTKANIA X 
WARSZTATY X WYSTAWA X 
TARGI MUZYCZNE X 
STAND-UP X KINO 

Z czym kojarzy Wam się Audioriver?  
Z latem, nocną zabawą i tańcem  
z przyjaciółmi nad Wisłą, piaskiem  
w butach? To prawda, ale czy jesteście 
gotowi na prawdziwy prąd w głowie? 
Audioriver to czas nieskrępowanej 
zabawy, jednak w tym roku organizatorzy 
chcą zadbać również o Wasz rozwój 
kulturalny, intelektualny i cielesny. 
Program wydarzeń towarzyszących 
festiwalu łączy codzienne doświadczenia 
z tym co elektryzuje i pobudza, stwarza 
okazję do poznawania innych punktów 
widzenia, a także poszukiwania nowych 
przestrzeni.

Po piątkowej nocy, czas na Sobótkę, 
czyli bezpłatny program wydarzeń 
dziennych dla uczestników festiwalu  
oraz mieszkańców Płocka. Czekają na 
Was warsztaty, wystawa, spotkania, 
targi muzyczne, stand-up oraz kino.

AUDIORIVER  ————   SOBÓTKA 9



AUDIORIVER  ————   SOBÓTKA

PROGRAM 
AUDIORIVER SOBÓTKA

PIĄTEK / 27 LIPCA

WYSTAWA
Miesiąc Fotografii w Krakowie prezentuje: 
Wiktor Dąbkowski. Flirt Towarzyski 
– Dom Darmstadt, ul. Stary Rynek 8
– 19:00
Wernisaż wystawy + spotkanie z autorem  
+ romantyczny DJ set Macieja Głębockiego

TARGI MUZYCZNE
- Scena Rynek

16:00-20:30 -  dwudziestu wystawców związanych 
   z muzyką, kulturą i sztuką
16:00-20:30 -  KVSN, Sincz, Thomas Langner b2b Lucjan

SOBOTA / 28 LIPCA
RYNEK

SPOTKANIA W NAMIOCIE  
Z GOŚĆMI FESTIWALU
14:30 – Sound Traveler
16:00 – An On Bast
16:30 – Deas i Agim
19:00 – Bass Astral x Igo
19:30 – Kamp!

DEBATY
15:00 – debata Burn Residency (aula Urzędu Miasta)

18:00 – debata QUO VADIS TECHNO (namiot Czwórki)

TARGI MUZYCZNE
Scena Rynek
10:30-20:00 -  dwudziestu wystawców związanych z muzyką, kulturą i sztuką
10:30-20:00 -  Joana, Kuba Otłowski, Last Robots, Maryo, Ritual Thrills

STAND-UP NA RYNKU 
15:00 – rozgrzewka komików (Scena Rynek)
17:00 – full występ komików (Scena Rynek)

WARSZTATY
– MDK, ul. Tumska 9
Na wszystkie warsztaty obowiązują zapisy.
Informacje na stronie www.audioriver.pl lub sobotka@audioriver.pl

Elektronika do-it-yourself: zrób swój mikrofon 
13:00 – rozmowa i prezentacja własnoręcznie robionych instrumentów
14:30 – praktyczne tworzenie mikrofonów kontaktowych

Ciało muzyczne: poruszaj się świadomie
14:00 – rozmowa o ciele i muzyce z DJ-ką Elizą Krakówką  
  i trenerką Agą Kozak
14:30 – warsztaty ruchowe - grupa pierwsza
16:30 – warsztaty ruchowe - grupa druga

Ćwiczenia z dobrego życia: własny rozwój 
15:00 – ćwiczenia z odpoczynku
17:00 – ćwiczenia z porażki

Gabinet Masażu Ucha Wewnętrznego - masaż muzyczny
16:00 i 18:00 – sesje zbiorowe

KINO
Pokazy odbywają się w NoveKino Przedwiośnie ul. Tumska 5a
Kino Swobody powered by Co Jest Grane 24 i Gutek Film
12:00 – Mr. Gaga
14:00 – Barany. Islandzka opowieść 
16:00 – Amy

Pokaz prac wideo z programu Biennale WRO 2017
18:30 – WRO on Tour #24
  PORUSZANIE. Co sztuka współczesna mówi nam o świecie? 
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WYSTAWA
WERNISAŻ
• Dom Darmstadt, ul. Stary Rynek 8
• Piątek, 27 lipca, godz. 19:00 

MIESIĄC FOTOGRAFII 
W KRAKOWIE 
PREZENTUJE: 
WIKTOR DĄBKOWSKI. 
FLIRT TOWARZYSKI 

Istnieją miejsca ukryte w lasach, 
gdzie ze źródeł płynie zdrowa woda. 
Sanatoria, które tu powstały, powinny 
gromadzić osoby, dla których jest ona 
lekarstwem. Choć są finansowane 
ze środków publicznych w ramach 
ogólnodostępnej służby zdrowia, 
ośrodki te przyciągają nie tylko 
schorowanych kuracjuszy, ale także 
osoby, dla których woda jest jedynie 
pretekstem do wyrwania się z domu. 
Pobyt w sanatorium zmienia się dla 
nich w tańce i igraszki. Komunizm 
obiecywał, że każdego będzie stać 

na pobyt w uzdrowisku, traktowany 
jak rodzaj wczasów. Mimo upływu lat 
nadal daje się zauważyć ten sposób 
myślenia. Często słyszy się opowieści 
o sanatoryjnym życiu. Obrosło ono 
legendami. Dąbkowski postanowił 
sprawdzić, ile jest w tych opowieściach 
prawdy, a ile mitu. Seria zdjęć powstała 
w polskich uzdrowiskach balansuje 
między sugestią opartą  
na zasłyszanych historiach  
a rzeczywistością sanatoryjnego 
nocnego życia.

W ramach wernisażu odbędzie 
się spotkanie z autorem zdjęć 
oraz romantyczny DJ set Macieja 
Głębockiego. Zapraszamy również na 
lampkę wina.

Wystawa potrwa od 27.07 do 5.08. 

Wystawa została pokazana po raz pierwszy  
w ramach festiwalu Miesiąc Fotografii | 
w Krakowie 2017. Odbyła się ona w związku  
z przyznaną Wiktorowi Dąbkowskiemu Nagrodą 
Griffin Art Space - Lubicz 2016 za najlepsze 
portfolio fotograficzne.
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SPOTKANIA 
W NAMIOCIE
• Rynek (namiot Audioriver)
• Sobota, 28 lipca, godz. 14:30-19:00

W tym roku publiczność festiwalu  
i mieszkańcy Płocka będą mogli 
spotkać się i porozmawiać o twórczości, 
realiach pracy i pomysłów na życie  
z artystami oraz osobami związanymi  
z branżą muzyki elektronicznej. 

SOUND TRAVELER – 14:30
To nowe alter ego znanego  
w Polsce Mike’a Polarnego, który  
od kilku lat podróżuje po świecie  
oraz pomieszkuje na Kubie i Karaibach, 
gdzie tworzy muzykę z miejscowymi 
instrumentalistami i wokalistami.  
We własnej wytwórni „Sound Traveler 
Records” publikuje zarówno własne 
produkcje, jak i utwory lokalnych 
artystów. Muzyka elektroniczna 
przeplata się tu z afrykańskimi 
rytmami, jazzowymi improwizacjami  
i urzekającymi wokalami. Z utworem 
„Trip To Cuba” wygrał konkurs 
legendarnej nowojorskiej szkoły 
Dubspot (gdzie wcześniej studiował)  
i kultowej wytwórni Ninja Tune Records.

AN ON BAST – 16:00 
Naprawdę nazywa się Anna Suda, jest 
kompozytorką i producentką muzyki 
elektronicznej. Aktywna przez ostatnie 
10 lat na międzynarodowej scenie 
klubowej i eksperymentalnej, zbudowała 
solidną reputację wysokiej jakości live-
actów house i techno granych  
z użyciem instrumentów hardwarowych. 

Wyjątkowa kombinacja bogatej 
wyobraźni i doskonałych zdolności 
technicznych pozwala jej serwować 
wyjątkowe doznania muzyczne. 
Podczas koncertów porusza się od 
samplera do automatu perkusyjnego, 
od syntezatora modularnego do 
efektów, tworząc unikalny spektakl.

DEAS I AGIM – 16:30
Duet tworzony przez aktywne postaci 
polskiej muzyki elektronicznej. DEAS 
to krakowski didżej i producent, 
związany z klubem Prozak 2.0. Jego 
solowe nagrania opublikowały m.in. 
KMS Records z Detroit i wytwórnia 
zarządzana przez Pan-Pot, czyli 
Second State. Rezydujący w Warszawie 
AGIM ma swój wkład w takie projekty, 
jak Őszibarack i Nervy, a także znany 
jest z solowych wydawnictw pod 
szyldem AGIM oraz remiksów Noviki, 
Hey, Baascha i produkcji materiału 
grupy Husky.

BASS ASTRAL X IGO – 19:00
Projekt Bass Astral x Igo tworzą 
producent Kuba Tracz i wokalista 
Igor Walaszek, którzy zachwycili 
polskich fanów świetnie przyjętymi 
albumami pt. „Discobolus” i „Orell”.  
Kuba to producent mieszkający z dala 
od miejskiego zgiełku, który tworzy 
brzmienia pełne parkietowej energii, 
a Igor to świetny rockowy wokalista, 
którego głos chciałoby mieć na 
swoich płytach wielu elektronicznych 
producentów. Nie mając wcześniej 
do czynienia z muzyką elektroniczną, 
pokazują świeże spojrzenie na ten 
gatunek oraz wnoszą do niego 
zupełnie nowe rozwiązania, dalekie od 
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schematów i trendów występujących  
w podobnej stylistyce.

KAMP! – 19:30
To jeden z najważniejszych polskich 
zespołów elektronicznych.  
Ich pojawienie się na scenie dało 
początek całej fali młodych zespołów, 
które skutecznie wykorzystały siłę 
promocji, jaką dał internet. KAMP! 
wydawali swoją muzykę za darmo, 
wyłącznie przez sieć, podtrzymując 
kontakt z fanami od pierwszych, 
wyprzedawanych na pniu koncertów. 
Obecnie muzycy pracują nad trzecią 
płytą. Producentem materiału został 
Bartosz Dziedzic, współautor sukcesów 
Brodki ("Granda") i Artura Rojka 
("Składam się z ciągłych powtórzeń"). 
Premiera płyty planowana jest na 
jesień.

DEBATY
DEBATA BURN RESIDENCY: 

JESTEŚ NIEODKRYTYM 
TALENTEM DJ'SKIM?

– Rynek (Aula Urzędu Miasta)
- Sobota, 28 lipca, godz. 15:00

BURN RESIDENCY to międzynarodowy 
program dla tych, co czują zajawkę 
mixowania. Przyjdź i dowiedz się więcej 
co zrobić, aby dołączyć do nas 
 i powalczyć o kontrakt wart 100K euro! 

GOŚCIE:
SIMON MATTSON aka RAIDHO –  
dj, producent, rezydent warszawskiego 
klubu Smolna. W programie Burn 
Residency znalazł się w ścisłej czołówce 
TOP5 finalistów na Ibizie w 2015 
roku. W swojej dyskografii posiada 
wydania dla wielu prestiżowych 
wytwórni, a w tym: Bar25 Music, 
Glasgow Underground, Defected czy 
Strictly Rhythm. W 2012 roku wygrał 
międzynarodowy konkurs na najlepszy 
remix francuskiego artysty Oxia. Jego 
utwory supportują tacy artyści, jak 
Marco Carola, Sasha & John Digweed, 
Groove Armada, Audiofly czy Acid 
Pauli. 

PHIL JENSKY - Finalista programu 
Burn Residency 2018.  
Swoją muzyczną działalność rozpoczął 
w 2005 roku i od tego czasu stał się 
jednym z najbardziej renomowanych 
DJ-ów w Polsce. Phil urodził się ze 
znacznym ubytkiem słuchu, przez co 
jest zmuszony do noszenia aparatów 
słuchowych. Jednocześnie stało się 
to dla niego inspiracją do stworzenia 
nowego projektu pod pseudonimem 
"Deaf Can Dance" promującego muzykę 
downtempo i oscylującego wokół 
orientalnych brzmień. 

JAMES SUTCLIFFE (Monster Energy 
Director of Music EMEA)
W Monster Energy pracuje od 2016 
roku, a od marca 2018 pełni funkcje 
Director of Music EMEA. James jest 
odpowiedzialny za strategię w obszarze 
muzyki dla całego portfolio produktów 
Monster Energy, w tym Burn Energy, 
w regionie Europy, Afryki i Bliskiego 
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Wschodu.  Zanim dołączył do Monster 
Energy był związany z Ministry of 
Sound, gdzie współtworzył 1000 
wydarzeń rocznie na ponad 50  
rynkach na całym świecie. 

SINCZ (Smolna, Steyoyoke) 
DJ i Producent pochodzący  
z Warszawy, rezydent klubu Smolna. 
Wydawał muzykę w wytwórniach 
Steyoyoke czy Mono.Noise. Jako DJ 
rozgrzewał publiczność przed takimi 
artystami, jak Joris Voorn, Pete Tong, 
Guy Gerber czy Boris Brejcha.

DEBATA CZWÓRKI:

„QUO VADIS TECHNO” 

– Rynek (namiot Czwórki)
– Sobota, 28 lipca, godz. 18:00

Czym jest muzyka techno? Jakie są jej 
definicje? Jaki jest stan sceny techno 
w Polsce, a jaki na świecie? Jakie są 
perspektywy rozwoju tego gatunku? 
Czy muzyka techno może być już 
zaliczana do mainstreamu? Czwórka 
odwiedzi Audioriver i razem  
z zaproszonymi gośćmi - artystami, 
DJ-ami oraz producentami – 
porozmawia o przyszłości i rozwoju 
muzyki techno na świecie. Debata 
będzie transmitowana na antenie radia.

PROWADZĄCA:
ULA KACZYŃSKA
- dziennikarka Czwórki

GOŚCIE: 
LEON - DJ z ponad 15-letnim 
stażem, który w tym czasie nie tylko 

nieprzerwanie występuje w klubach  
w Polsce i za granicą, ale również kreuje 
i współtworzy programy wielu uznanych 
wydarzeń związanych z muzyką 
elektroniczną. Od samego początku, 
czyli od 2005 r., związany z Audioriver. 
Leon współtworzy program festiwalu 
oraz odpowiada za bookingi artystów 
zagranicznych. Podczas wieloletniej 
pracy Leona, w Płocku gościli m.in. 
Underworld, Richie Hawtin, Sven Väth, 
Ben Klock, Dubfire, Solomun, Tale Of 
Us, Nina Kraviz i wielu innych. Obecnie 
jest rezydentem warszawskiego 
klubu Smolna gdzie pojawia się 
systematycznie w różnych odsłonach 
muzycznych – od głębokich odmian 
techno po brzmienia deep house’owe. 

AN ON BAST - naprawdę nazywa się 
Anna Suda, jest kompozytorką  
i producentką muzyki elektronicznej. 
Aktywna przez ostatnie 10 lat na 
międzynarodowej scenie klubowej  
i eksperymentalnej, zbudowała solidną 
reputację wysokiej jakości live-actów 
house i techno granych  
z użyciem instrumentów hardwarowych. 
Wyjątkowa kombinacja bogatej 
wyobraźni i doskonałych zdolności 
technicznych pozwala jej serwować 
wyjątkowe doznania muzyczne. 
Podczas koncertów porusza się od 
samplera do automatu perkusyjnego, 
od syntezatora modularnego do 
efektów, tworząc unikalny spektakl.

PIOTR BEJNAR - producent, DJ, 
dźwiękowiec, założyciel Otake Records  
i 2529 KM. Zdecydowanie jedna  
z najbardziej ekscentrycznych postaci 
polskiej sceny klubowej. Występy na 
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żywo w wykonaniu Piotra Bejnara 
to często żywa improwizacja, do 
udziału w której zaprasza publiczność. 
Eksperymentuje z różnorodnymi 
nowatorskimi technikami grania. 
W 2016 roku Piotr, który lubi szokować 
publiczność niezwykłym formatem 
swoich żywych występów, postanowił 
wykorzystać druk 3D i specjalne 
technologie, aby zaangażować 
słuchaczy w proces tworzenia muzyki. 
Urodził się więc unikalny projekt 
muzyczny - Stay True „Heartbeats”. 
Początkowo Piotr wykorzystał własne 
bicie serca jako główny rytm muzyczny. 

JĘDRZEJ DTEKK DONDZIŁO - 
organizator i dyrektor programowy 
Up To Date Festival, DJ, promotor 
i aktywista na rzecz kultury. 
Białostoczanin z krwi i kości. Inicjator 
hasła Pozdro Techno oraz cyklu 
wydarzeń pt. Salon Ambientu i Secret 
Location. Dtekk to jeden z najbardziej 
konsekwentnych i doświadczonych 
DJów na polskiej scenie.

 
STAND-UP 
NA RYNKU
Występią: Darek Gadowski, Cezary 
Jurkiewicz, Piotrek Szumowski, Bartek 
Walos oraz Bartosz Zalewski 
–  Rynek (Scena Rynek)
–  Sobota, 28 lipca 
  15:00 - rozgrzewka komików
 17:00 - full występ komików
Występują na deskach klubów  
i teatrów w całej Polsce. Przekładają 

swoje pomysły, przemyślenia i życiowe 
doświadczenia na język komedii, 
wplatając odrobinę absurdu bądź też 
niecodziennego, czarnego humoru. 
Korzystając z tej formy sztuki, dzielą 
się swoją subiektywną opinią na 
różne tematy, od rzeczy trywialnych 
po złożone, ludzkie problemy zawsze 
wywołując śmiech.

DAREK GADOWSKI - krytyk obyczajów 
i tradycji. W branży od 4 lat. Szlify 
zdobywał na scenie u Abelarda 
Gizy. Występował w TVP 2 i u Kuby 
Wojewódzkiego. Miał okazję mieszkać  
w USA, ale wrócił. Serce wybrało 
Koszalin zamiast Nowego Jorku. 
Od tamtej pory nie słucha serca. 
Jednak piętno kultury krainy burgerów 
i cadillaców zostało na nim stale 
odciśnięte. Teraz jeździ po Polsce  
i w przeróżnych krainach głosi słowo, 
które poprawia humor.

CEZARY JURKIEWICZ - w swoich 
tekstach wywala swoją brudną 
duszę na lewą stronę, wciągając 
nas w czarną otchłań beznadziei, 
zmarnowanych okazji i zatrutą 
zazdrością podejrzliwości. Zajmuje 
się Stand-upem od 2008 roku. Jest 
jedną z dwóch pierwszych osób, która 
zaczęła promować stand-up comedy 
na terenie Polski. Początkowo jako 
undergroundowy stand-up, obecnie 
jako formę komedii rozpoznawalną 
przez tysiące widzów. Występował  
w Comedy Central Prezentuje: Stand-
up!, HBO Stand-up Comedy Club  
oraz HBO tylko dla dorosłych.
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PIOTREK SZUMOWSKI - komik  
w pełni międzynarodowy. Występował 
w ponad trzydziestu krajach, na pięciu 
kontynentach, w trzech językach. 
Tak jest, Piotrek przeżył 409 dni 
podróży dookoła świata. Jak on to 
zrobił? Nikt nie wie. Ostatnio przez 
10 minut próbował otworzyć saszetkę 
z ketchupem, a potem polał frytki 
musztardą. Ostatnie zdanie jego pracy 
licencjackiej brzmi “Newton pod koniec 
swojego życia zmarł”. A do dzisiaj myśli, 
że Ikea to restauracja z hot-dogami, 
która sprzedaje meble na boku.

BARTEK WALOS - wychowany  
w wypożyczalni kaset wideo, czujny 
obserwator i analityk światów 
zmyślonych i okolic. Indiana Jones 
sceny kawiarniano-barowej. Człowiek 
słowa bardziej niż czynu. Poławiacz 
pereł, miłośnik pizzy, ramenu  
i pierożków. Leniwy, ale zdolny. 
Wymarzona miejscówka do grania? 
Nadmuchiwany zamek.

BARTOSZ ZALEWSKI - pochodzi  
z Wrocławia, gdzie w 2010 
zadebiutował w formule stand-upowej. 
Założył grupę „Wrocławski Stand-up”, 
po przeprowadzce do Warszawy  
w 2015 NIE założył grupy „Warszawski 
Stand-up”. Jako pierwszy nagrał swój 
godzinny występ pt. „Wrocławska 
Premiera”, do obejrzenia u niego 
na dysku, bo mu się nie chciało 
zmontować. Jego teksty powstają na 
przecięciu lenistwa właśnie, niemocy 
wobec nałogów i walki ze sobą. Całość 
złapana w gęstą siatkę odniesień, 
wypatroszone nożem trudnych relacji, 
obtoczone w mące (zwykłej, tortowej), 

usmażone na głębokim zwątpieniu  
i podawane z nutką psychozy. Autor 
chciał nadmienić, że porównał swoją 
komedię do ryby, tak dla wyklarowania. 
Masła.

WARSZTATY
28 lipca, sobota
MDK, ul. Tumska 9

Na wszystkie warsztaty obowiązują 
zapisy poprzez formularz. 
Informacje na stronie www.audioriver.pl 
lub sobtka@audioriver.pl

ELEKTRONIKA 
DO-IT-YOURSELF: 
ZRÓB SWÓJ MIKROFON

–  13:00 rozmowa i prezentacja   
 własnoręcznie robionych  
 instrumentów
–  14:30 praktyczne tworzenie   
 mikrofonów kontaktowych

Zrób swój mikrofon to warsztaty 
z konstruowania mikrofonów 
kontaktowych, które wykorzystywane 
są w technice nagłośnieniowej  
i nagraniowej. Mając taki przetwornik, 
możemy nagrać ciekawe dźwięki 
o charakterze mechanicznym, 
możemy też „nagłośnić” przedmioty 
codziennego użytku. Wykonanie 
takiego mikrofonu we własnym zakresie 
zajmie nie więcej niż pół godziny. 
Pierwsza część warsztatów opierać się 
będzie na prezentacji instrumentów 
DIY oraz wykorzystaniu mikrofonów 
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kontaktowych w twórczości w oparciu  
o doświadczenia prowadzącej.  
Druga część warsztatów będzie 
praktyczna - uczestnicy będą mogli 
stworzyć własny mikrofon kontaktowy 
(zapewniamy komponenty i urządzenia 
potrzebne do pracy; nie wymagamy 
doświadczenia w lutowaniu i wiedzy w 
zakresie elektroniki). 

PROWADZĄCA:
IZA SMELCZYŃSKA – muzykolożka; 
improwizatorka – wykonuje 
eksperymentalną elektronikę solo  
i w duecie Euphonia Pseudolarix. Łączy 
stare z nowym, analogowe z cyfrowym. 
Korzysta z mikrofonów kontaktowych, 
gramofonu, kaset i nagrań terenowych. 
Zagrała m.in. w spektaklu „Soundwork” 
(reż. W. Blecharz) w TR, na 
Warszawskiej Jesieni, na Survivalu we 
Wrocławiu. Współpracowała  
z grupą teatralną Teraz Poliż (muzyka 
do spektaklu „Niech to licho”). Pisze  
o muzyce współczesnej – współpracuje 
z magazynem o muzyce współczesnej 
„Glissando”, „Notesem na 6 tygodni”, 
Dwutygodnikiem. Na stałe związana  
z kwartalnikiem „Przekrój”. 

CIAŁO MUZYCZNE: 
PORUSZAJ SIĘ 
ŚWIADOMIE

–  14:00 rozmowa o ciele i muzyce  
 z DJ-ką Elizą Krakówką i trenerką  
 Agą Kozak
–  14:30 warsztaty ruchowe - grupa  
 pierwsza
– 16:30 warsztaty ruchowe - grupa  
 druga

Jak myślisz, jak i "czym" czujesz 
muzykę? Czy pamiętasz o tym, że za 
to, czy coś ci się podoba czy nie, może 
odpowiadać również twoje ciało i jego 
wibracje? Czy zdajesz sobie sprawę  
z tego, że im bardziej otwarte  
i "czujące" jest ciało, tym więcej radości 
i spełnienia płynie nie tylko z seksu, 
ale i z muzyki? Na tych warsztatach 
poczujecie swoje ciała, otworzycie się 
na pełniejsze przeżywanie, sprawdzicie 
jak słyszy Wasze spięte ciało, a jak 
rozluźnione... i co właściwie słyszy?!

AGA KOZAK - coacherka, trenerka, 
mentorka i terapeutka. Studiowała 
lowenowską psychoterapię przez  
ciało, terapię oddechem, pracę  
z energią i tantrę. Medytuje – uwielbia 
medytacje dynamiczne i w tańcu, 
choć coraz bardziej ciągnie ją do 
vipasany. Prowadzi cykle wywiadów 
dla m.in. Wideo Wyborcza.pl i pisze 
– dla Gazety Wyborczej, Wysokich 
Obcasów, Wysokich Obcasów Extra, 
Esquire, Przekroju, Smaku, Kukbuka. 
Jako dziennikarka skupia się przede 
wszystkim na tematach oscylujących 
wokół przyjemności m.in.: jedzenia, 
seksu i sztuki. 

ELIZA KRAKÓWKA, czyli DJ-ka, 
fotografka, miłośniczka tańca.  
Na scenie muzycznej zadebiutowała  
w 2001 roku. Od tego czasu regularnie 
gościła na scenach czołowych klubów  
w kraju i grała w znaczących 
festiwalach muzyki elektronicznej,  
w tym Audioriver. Jej kolektywy  
DJ-skie to m.in. Lezbend, DetroitZdrój! 
czy Kobiety Pistolety. Jest 
współzałożycielką pierwszego djskiego 
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kobiecego trio w Polsce (Lezbend), 
który w 2003 r. podpisał trzyletni 
kontrakt z amerykańską agencją 
bookingową, dzięki któremu dziewczyny 
pojechały na tournee po USA. Eliza 
brała czynny udział w tworzeniu 
sceny klubowej w Polsce, organizując 
wydarzenia jako promotor Agencji 
Koncertowej Amoeba (start w 1998 r.) 
około 300 imprez w całej Polsce.

ĆWICZENIA Z DOBREGO 
ŻYCIA: WŁASNY ROZWÓJ

–  15:00 ćwiczenia z odpoczynku
–  17:00 ćwiczenia z porażki

ĆWICZENIA Z ODPOCZYNKU
„Czas biegnie za szybko. Nie nadążam. 
Chcę zwolnić, ale się nie da. Chcę 
odpocząć, ale nie wiem czy potrafię". 
Chroniczne zmęczenie, chaos, uczucie 
zagubienia, zniechęcenie i ociężałość. 
Niesieni na fali „ciągle więcej”, zasypani 
mnóstwem wszystkiego zapominamy, 
o co nam tak naprawdę chodzi. 
Wydaje się, że utknęliśmy w jakimś 
niewygodnym szpagacie pomiędzy 
„ciągle jestem zajęty i na nic nie mam 
czasu” a „kiedy za mało robię czuję, 
że marnuję swoje życie". Podczas 
warsztatu dowiecie się jak funkcjonuje 
mózg kiedy bez przerwy działa na 
wysokich obrotach, jak zmienia się 
wtedy percepcja oraz pamięć, a także 
jak nieprzerwana fala stymulacji 
wpływa na nasze relacje  
i samopoczucie. Poznacie też specyfikę 
stanu odłączenia mózgu od aktywności. 
Będziecie mogli porozmawiać o tym, jak 
wpływa na nas brak bodźców i jakie są 

fizjologiczne linki między kreatywnością 
a przerwą w działaniu. Wspólnie  
z prowadzącymi poszukacie pomysłów 
na to, jak dbać o równowagę pomiędzy 
stanem pracy i odpoczynku.

ĆWICZENIA Z PORAŻKI
Fuck up. Wtopa. Masakra. Błąd. Żal. 
Skucha. Czy porażka i brak sukcesu to 
to samo? Co tracimy żyjąc w cywilizacji 
sukcesu? Jak zmiana myślenia  
o porażce może pomóc nam przestać 
się jej bać? Czy rzeczywiście 
prawdziwych przyjaciół poznaje 
się w biedzie? W jaki sposób nasze 
nastawienie do błędu szkodzi relacjom 
międzyludzkim czy to w pracy,  
w rodzinie czy wśród znajomych?  
Czy błąd w sztuce może doprowadzić 
do nowych odkryć? Czy współcześni 
twórcy żyją w lęku przed porażką?  
Ten warsztat to wspólne ćwiczenia  
i przygody w krainie pomyłek. 

FUTURE SIMPLE - kolektyw 
tworzonym przez trzy młode kobiety, 
matki, społecznice: Paulinę Czapska, 
Annę Szapert i Ankę Pelc. Na co 
dzień prowadzą warsztaty, szkolenia, 
indywidualne i grupowe procesy 
rozwojowe. Pomagają indywidualnym 
osobom (najczęściej z sektora 
kreatywnego), a także organizacjom 
lepiej planować swoje cele, czyli po 
prostu mądrzej pracować. Są autorkami 
pierwszego w Polsce podręcznika 
dla młodych artystek wchodzących 
na rynek pracy - „Zawód Artystka - 
ćwiczenia z praca”.

AUDIORIVER  ————   SOBÓTKA

GABINET MASAŻU 
UCHA WEWNĘTRZNEGO: 
MASAŻ MUZYCZNY

–  16:00 i 18:00 sesje zbiorowe

Gabinet masażu ucha wewnętrznego to 
projekt szarlatański, mieszający prawdę 
z fikcją, absurd i groteskę  
z profesjonalnym traktowaniem rzeczy 
serio. „Odwołując się do tradycji 
szamanów i cyrulików odnajdujemy 
głębokie związki między medycyną 
a muzyką, uzdrawianiem przez 
słuchanie. Nasze działanie jest różne 
od podejścia muzykoterapeutów, ale 
nie zamykamy się na wiedzę i inspiracje 
płynące z tej dziedziny. Jako szarlatani 
jesteśmy rozgrzeszeni i wolni, jako 
ludzie o dobrych sercach mamy jak 
najlepsze intencje. Zgodnie z nauką 
prof. Ripplemarka gramy i uzdrawiamy 
- zarówno innych, jak i siebie!” - tak 
mówią o projekcie jego autorzy, Patryk 
Zakrocki i Jacek Mazurkiewicz.

PATRYK ZAKROCKI -  
(autor projektu i prowadzący) 
improwizator, kompozytor, artysta 
dźwiękowy [ur 1974 r. w Warszawie]. 
Podjął na własną rękę naukę muzyki  
i gry na różnych instrumentach, 
pobierał również lekcje kompozycji  
u prof. B. Schaeffera i muzyki indyjskiej 
u M. Pomianowskiej. Zajmuje się 
muzyka kameralną, elektroakustyczną 
i szeroko pojętym słuchowiskiem; jest 
autorem muzyki teatralnej, filmowej  
i bajkowej.

JACEK MAZURKIEWICZ -  
(autor projektu i prowadzący) 
kontrabasista, kompozytor. Interesuje 
się szeroko pojętą muzyką. Swoje 
dźwięki składa w całość bazując na 
wrażeniach emocjonalnych i pulsie. 
Łącząc akustykę z elektroniką, wciąż 
poszukuje nowego brzmienia. Zajmuje 
się udźwiękowieniem, komponowaniem 
oraz produkcją muzyki do filmów  
i spektakli teatralnych. Jego ostatnią 
aktywnością jest praca w laboratorium 
UMCS w Lublinie w kierunku 
wykorzystania prądu roślin do celów 
muzycznych.

ŁUKASZ KACPERCZYK - (prowadzący) 
zajmuje się elektroakustyczną muzyką 
eksperymentalną opartą przede 
wszystkim na dźwiękach generowanych 
przez syntezator modularny.  
Nie stroni jednak od instrumentów 
wykonanych własnoręcznie. Interesuje 
go niepowtarzalność i ulotność efektów 
pracy z takim zestawem oraz jego 
ogromny potencjał brzmieniowy.  
Ceni przestrzeń i wstrzemięźliwość  
w budowaniu dźwięków.
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KINO
–  NoveKino Przedwiośnie,
 ul. Tumska 5a
–  28 lipca, sobota

KINO SWOBODY POWERED BY 
CO JEST GRANE 24 I GUTEK FILM

Seanse filmowe, podczas których 
zasmakujecie doskonałego kina 
niezależnego, opowiadającego  
o wolności, przekraczaniu granic  
i poszukiwaniu spełnienia.

12:00 - “Mr. Gaga”, reż. Tomer 
Heymann, Izrael, Szwecja, Niemcy, 
Holandia 2015, 103 min. 

„Mr. Gaga” to według magazynu 
Variety najciekawszy film o tańcu 
współczesnym od czasu „Piny”,  
a jednocześnie laureat wielu nagród 
publiczności na międzynarodowych 
festiwalach. To obraz pozwalający 
zrozumieć związek ciała i ruchu 
z naszymi emocjami. „Mr. Gaga” 
opowiada o genialnym choreografie 
Ohadzie Naharinie, wieloletnim szefie 
najsłynniejszego zespołu tańca 
współczesnego z Izraela – Batsheva 
Dance Company. 

14:00 - “Barany. Islandzka opowieść” 
/ ”Rams”, reż. Grímur Hákonarson, 
Islandia, Dania, Norwegia, Polska 2015, 
93 min.  

Islandzki kandydat do Oscara – 
jest przepełniony błyskotliwymi 
obserwacjami, ciepłem i ironicznym 

humorem. Reżyser przenikliwie ukazuje 
obraz ludzi broniących – czasem  
w uparty, a czasem w komiczny sposób 
– swojego stylu życia i niezależności. 
Film rozgrywa się w scenerii dalekiej 
Północy i opowiada historię dwóch, 
rywalizujących ze sobą braci, 
mieszkających na odludziu. 

16:00 - “Amy”, reż. Asif Kapadia, 
Wielka Brytania 2015, 127 min. 

Kim była naprawdę Amy Winehouse, 
która z dnia na dzień stała się ikoną 
światowej muzyki? Jak odmieniło 
ją spotkanie z mężczyzną, którego 
obdarzyła uczuciem silniejszym niż 
narkotyk? Co ukrywała przed światem? 
Dlaczego zginęła w tajemniczych 
okolicznościach w wieku zaledwie  
27 lat?

PORUSZANIE . 
CO SZTUKA WSPÓŁCZESNA
MÓWI NAM O ŚWIECIE?
–  18:30

Pokaz prac wideo z programu 
Biennale WRO 2017

18:30 - WRO on Tour #24 / 
PORUSZANIE. Co sztuka współczesna 
mówi nam o świecie? 

WRO on Tour to podróżujący zestaw 
składający się z prac wideo  
i dokumentacji wybranych z bogatego 
programu pokazów, wystaw, 
performensów, działań i zdarzeń, jakie 
odbywały się w trakcie Biennale WRO. 
Pokaz wideo, przygotowany specjalnie 
z myślą o festiwalu Audioriver odbędzie 

AUDIORIVER  ————   SOBÓTKA

się pod hasłem PORUSZANIE. 
Prezentowane prace stają się punktem 
wyjścia do rozmowy z widzami, 
wymiany myśli i skojarzeń w swobodnej 
atmosferze. Spotykamy się na granicy 
rzeczywistości i postinternetu, by 
zmierzyć się z kilkoma ważnymi 
zagadnieniami – czy przypadkiem 
jednak tylko nie dryfujemy próbując 
utrzymać równowagę? Wszystko dzieje 
się w rytmie, chociaż nie ma tu mowy 
o tańcu. Od mitycznych podróży, po 
miejskie spacery, licząc kroki i podając 
sobie ręce. W którą stronę ruszymy 
dalej?

PROGRAM POKAZU:

Ka-lun Leung (H K/PL),  fall up, float 
down, 2015, 7:36 

Susanna  Flock (AT),  Fetish Finger, 
2016, 6:16

Shota Y amauchi (JP),  Tidal Wave, 
2016, 8:15

O m Bori (HU),  Redundancy, 2015, 2:56

Exchange of the Rat (JP),  My Um mah, 
Dawn Has Appeared [feat. Hatsune 
Miku], 4:29 

Emily McFarland (I E),  Zabriskie Point 
Reversed, 2015, 5:44

Elena  Artemenko (RU),  Soft Power, 
2016, 10:04

O PROGRAMIE OPOWIE: 
Sylwia Słowik – od października 2017 
roku związana z Centrum Sztuki 
WRO, gdzie działa w obszarze pracy 
z widzem. W przerwie od studiowania 
mediacji sztuki na Akademii Sztuk 
Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, 
rozwija projekty artystyczne  
i warsztatowe. Choć skupia się na 
idei mediacji, realizuje się także w roli 
artystki tworząc kolaże dźwiękowe, 
wizualne i nie tylko. W ramach 
tegorocznej edycji Sceny Dźwiękowej 
16. Przeglądu Sztuki SURVIVAL we 
Wrocławiu prezentowała instalację 
Obieg, bazującą na sprzężeniu 
zwrotnym wykrywaczy metalu.

PARTNERZY PROGRAMU
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POZNAJ PŁOCK 
BLIŻEJ!
Audioriver już od 12 lat gości  
w Płocku i bardzo się cieszymy, że jest 
tak mocno kojarzony z tym miastem, 
ponieważ plaża, Stary Rynek i inne 
miejsca są nieodłącznymi elementami 
naszego festiwalu. Z pewnością wiele/
wielu z Was nie miało jednak okazji do 
bliższego poznania tutejszego terenu,  
a świetnym momentem na dłuższy 
spacer i odwiedzenie kilku  
z wymienionych niżej miejsc mogą 
być przerwy między koncertami na 
Audioriver. Poznajcie 10 powodów,  
dla których warto przyjechać do  
Płocka przez cały rok. 

SPACER WZGÓRZEM 
TUMSKIM

Szczyt wznoszącej się ponad 40 
metrów nad doliną Wisły skarpy to 
szczególne miejsce dla mieszkańców 
miasta, jak również turystów 
odwiedzających Płock. Warto wybrać 
się tam na spacer zarówno za dnia, 
jak i w nocy – widok koryta Wisły oraz 
panorama Płocka wygląda imponująco! 
Jeśli będziecie tam podczas Audioriver, 
zobaczycie również teren festiwalu  
w całej okazałości.

MUZEUM MAZOWIECKIE

Najstarsze polskie muzeum powstałe 
z inicjatywy społecznej już w 1821 
roku. Posiada ono wiele zbiorów 
historycznych, artystycznych, 
numizmatycznych i archeologicznych. 
Ponadto, ze względu na ogromną 
ekspozycję poświęconą sztuce secesji 
jest nazywane „Muzeum secesji”. Poza 
secesją, można tam znaleźć również 
sporą kolekcję art déco, która jest stale 
wzbogacana.

PŁOCKIE ZOO

Miejscem atrakcyjnym dla całej rodziny 
i najmłodszych będzie Płocki Ogród 
Zoologiczny. Zajmuje on powierzchnię 
15 ha i posiada u siebie blisko 5 tysięcy 
zwierząt reprezentujących ponad 330 
gatunków. Na terenie ZOO zobaczyć 
można np. ekspozycję „Wody Świata”, 
którą tworzy ponad 20 zbiorników 
wodnych o pojemności od 500 do 
40 tys. litrów. Pływają tu m.in. koniki 
morskie, rekiny, ryby oraz bezkręgowce 
indonezyjskiej rafy koralowej, a także 
krajowe gatunki zwierząt występujące 
m.in. w Morzu Bałtyckim.

ZALEW SOBÓTKA

Kąpielisko w samym środku miasta,  
a do tego w pobliżu Wzgórza 
Tumskiego, Molo i Amfiteatru.  
Spacer, a potem kąpiel?  
Można połączyć jedno i drugie!

AUDIORIVER  ————   MIASTO PŁOCK

MOLO

Przyjemnym miejscem na spacer jest 
również niedawno wybudowane molo, 
które rozciąga się od prawobrzeżnego 
bulwaru nadwiślanego na odległość 
358 m. Jego konstrukcja jest 
nietypowa, ponieważ została wykonana 
równolegle do brzegu rzeki i jest 
jedynym tego typu obiektem w Polsce. 
Tuż przy molo w sezonie letnim cumują 
statki spacerowe, a na jego końcu 
mieści się przeszklona kawiarnia.

NAJSTARSZA 
SZKOŁA W POLSCE – 
MAŁACHOWIANKA

Najbardziej wiekowa z istniejących 
nieprzerwanie w dokładnie tym samym 
miejscu szkół w Polsce i jeden z 
najstarszych tego typu obiektów  
w Europie. Obecnie nosi on nazwę 
Liceum Ogólnokształcącego im. 
Marszałka Stanisława Małachowskiego, 
a jego korzenie datuje się na rok 1180.

FESTIWALE

Festiwalowy Płock to hasło znane 
fanom muzyki z różnych środowisk, 
bowiem na różne wydarzenia 
przyjeżdzają do tego miasta m.in. 
wielbiciele brzmień alternatywnych  
i elektronicznych, hip hopu czy rocka.

SPORTOWE EMOCJE

Fani piłki nożnej i piłki ręcznej w tym 
mieście nie mogą narzekać na nudę, 
ponieważ płockie drużyny w obu 
dyscyplinach grają w najwyższych 
klasach rozgrywkowych. Mecze 
piłkarskie odbywają się tutaj na 
Stadionie im. Kazimierza Górskiego,  
a spotkania piłki ręcznej w Orlen Arenie.

ZIELEŃ I WODA

Rejs stakiem na Wiśle? A może wypad 
na kajaki lub rower wodny? Jeśli 
nie lubisz wody, to znajdzie się też 
trochę zieleni i drzew, czyli dogodne 
środowisko do odpoczynku. Płock i jego 
okolice to świetne miejsce na urlop czy 
weekendowy wypad bliżej natury.

TAK BLISKO!

Mocnym argumentem do odwiedzenia 
Płocka i wszystkich opisanych wyżej 
miejsc lub wydarzeń jest fakt, że 
znajduje się w niedalekiej odległości  
od Warszawy, Łodzi czy Torunia.  
Przy sprzyjających warunkach podróż 
do Płocka z tych miast zajmie mniej niż  
2 godziny.
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