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21 stycznia w sali widowisko – kinowej OCK zagra
SKICKI-SKIUK

[1]
Przed nami kolejny koncert z cyklu Polski Jazz 360°. Spotkajmy się 21 stycznia 2019 o godz. 19.00 w sali widowisko – kinowej OCK, a zagra dla nas SKICKI-SKIUK.

SKICKI-SKIUK - to czterech przyjaciół, którzy tym co robią, jak robią i nawet jak wyglądają, wychodzą
poza schemat jazzowego stereotypu. SKICKI-SKIUK to zespół, nie projekt. SKICKI-SKIUK to jazzowe
pingwiny z Madagaskaru. Nagrody zespołu: Grand Prix Konkursu na Indywidualność Jazzową 52.
festiwalu Jazz nad Odrą (2016r.), Grand Prix School&Jazz Festiwal w Lubaczowie (2016r.), II miejsce
na Blue Note Poznań Competition (2015r.), III miejsce na Grupa Azoty Jazz Contest Tarnów (2015r.)
Projekt Polski Jazz 360° został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury."
szczegóły www.ockopolelubelskie.pl oraz fb OCK.
------------------------

"Celem programu Polski Jazz 360° jest promocja kultury jazzowej oraz jazzu jako sztuki ambitnej.
Chcemy uświadomić szerokiej widowni, że jazz nie jest muzyką niszową ani trudną, która wymaga
specjalnego przygotowania by móc jej słuchać, a jest muzyką rytmiczną, wywodzącą się z muzyki
tanecznej i rozrywkowej.
Naszym zamiarem jest dostarczanie publiczności wydarzeń artystycznych na najwyższym poziomie.
Chcemy przybliżać odbiorcom aktualności polskiej muzyki jazzowej, która zyskała uznanie i szacunek
na całym świecie.
2018 to pierwszy rok funkcjonowania programu Polski Jazz 360°. Do dziś zorganizowaliśmy 74
koncerty, zaprezentowaliśmy 11 zespołów jazzowych, zgromadziliśmy 2.183 widzów, w 23
Ośrodkach Kultury, które przystąpiły do programu. Informacja o sieci Polski Jazz 360°, dotarła do
ponad 1.089 tys. osób, a kampania informacyjna projektu miała zasięg 7 619 tys., dzięki wsparciu
agencji Keep Calm PR oraz naszych partnerów medialnych: TVP Kultura, Audytorium17 (sieci stacji
regionalnych Polskiego Radia) oraz Jazz Forum, a także dzięki promocji koncertów w mediach
społecznościowych oraz Google AdWords.
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