Che Sudaka i Jeremy? zagrają na LFO!
Latynoski wulkan nieskrępowanej muzycznej energii oraz rockowa perełka
prosto z Bałkanów – zespoły Che Sudaka oraz Jeremy? dołączają do grona
artystów 7. edycji Life Festival Oświęcim!
Che Sudaka zagra na LFO2016 w sobotę, 18 czerwca. Grupę tworzy czwórka
Latynosów, którzy blisko piętnaście lat temu zaczęli wspólnie grać na ulicach Barcelony. Od tamtego czasu kwartet wyrobił sobie renomę jednego z najbardziej
wartościowych muzycznych towarów eksportowych Hiszpanii. Ich imponująca kariera
obejmuje ponad 1500 koncertów w 40 krajach świata, w tym na największych
europejskich festiwalach, z węgierskim Sziget na czele.
Zespół słynie z pokojowego nastawienia, jak i politycznie zaangażowanych tekstów
mających na celu zniesienie barier społecznych. Niezwykle otwarci na inne kultury
muzycy przyznają, że ich twórczość jest bardzo trudna do zaszufladkowania –
w skrócie mówią o niej punk reggae party. Z kolei krytycy definiują Che Sudaka jako
czołowych przedstawicieli mestizo, czyli wyjątkowej odmiany ska, cumbii i world music. Na Life Festival Oświęcim spodziewajmy się więc niesamowitej, energicznej fiesty pełnej muzycznych przeciwieństw!
Z kolei do grona wykonawców finałowego, niedzielnego koncertu LFO (19 czerwca)
dołącza wyjątkowy zespół rodem z Bułgarii. Jeremy? to jedna z sensacji
zeszłorocznej edycji brytyjskiego festiwalu The Great Escape, gdzie zagrali dwa
bardzo dobrze przyjęte przez publiczność koncerty. Panowie w rewelacyjny sposób
łączą bałkańską energię z rockowym brzmieniem w stylu Kings Of Leon czy Editors.
Warto zobaczyć ich na żywo jeszcze zanim usłyszy o nich cała Europa!

Che Sudaka i Jeremy? dołączają do ogłoszonych wcześniej gwiazd 7. edycji Life
Festival Oświęcim: Eltona Johna, formacji Queen + Adam Lambert oraz Johna
Newmana, Perfectu, Dawida Podsiadły i Taco Hemingwaya.
Tegoroczna edycja Life Festival Oświęcim odbędzie się w dniach 16-19 czerwca
2016r. Po raz pierwszy w historii festiwalu koncerty stadionowe zaplanowano na cały
weekend (sobota i niedziela).
Szczegółowe informacje dotyczące festiwalu dostępne na stronie internetowej
www.lifefestival.pl oraz fanpage’u www.facebook.com/LifeFestivalOswiecim.
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Life Festival Oświęcim to inicjatywa zrodzona z potrzeby przełamywania stereotypów kulturowych i przekazywania ducha tolerancji. Głównym celem wydarzenia jest budowanie pokojowych relacji ponad granicami kulturowymi i
państwowymi. Pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym Life Festival Oświęcim jest Darek Maciborek. Urodzony
i mieszkający do dziś w Oświęcimiu dziennikarz muzyczny radia RMF FM.
Wśród gwiazd, które wystąpiły podczas dotychczasowych edycji festiwalu należy wymienić: Jessie Ware (2015),
Chrisa de Burgha (2015), Erica Claptona (2014), Soundgarden (2014), Stinga (2013), Petera Gabriela (2012),
Jamesa Blunta (2011), Matisyahu (2011) i Raya Wilsona (2010, 2013).
Na scenie pojawiła się również czołówka polskiej sceny muzycznej, m.in. Kayah, Hey, Edyta Bartosiewicz, Lemon, Luxtorpeda, Perfect, Brodka, Voo Voo, Varius Manx, T.Love, Blue Cafe, Dżem, Kroke oraz Anna Maria Jopek.
Kulturową i stylistyczną wielobarwność wprowadzili tacy artyści, jak np. amerykańsko-izraelski Balkan Beat Box,
Kozak System z Ukrainy, Jamaram z Niemiec, Hatikva 6 z Izraela, francuska Kana, belgijska Antwerp Gipsy-Ska
Orkestra, Jamajczycy z Twinkle Brothers, czy Manu Chao.

