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Letnie Brzmienia w EC1 Łódź
kategoria:
Koncerty
Muzyka

EC1 - Łódź Miasto Kultury (90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3)
13.08.2022
godz. 20:00
Letnie Brzmienia wracają do zrewitalizowanych budynków dawnej Elektrowni
Łódzkiej EC1. Zapraszamy do EC1 Łódź na cykl plenerowych koncertów Letnie
Brzmienia. Przez całe wakacje odbywać się tam będą koncerty najpopularniejszych
polskich artystów.

Letnie Brzmienia to ogólnopolska trasa koncertowa topowych polskich artystek i artystów.
Wydarzenie po raz kolejny odbędzie się w Łodzi. 8 lipca cykl koncertów w EC1 Łódź otworzy
Sobel – jeden z najpopularniejszych i najszybciej rozwijających się artystów w Polsce, świetnie
odnajdujący się zarówno w gatunkowym popie jak i hip hopie. Najpierw platyną pokrył się
minialbum „Kontrast”, a już rok później longplay „Pułapka na motyle” zyskał status
poczwórnej platyny!
Gospodarzem łódzkiej odsłony Letnich Brzmień jest po raz drugi „EC1 Łódź – Miasto Kultury”
w Łodzi. W zrewitalizowanych budynkach dawnej Elektrowni Łódzkiej EC1 mieści się
wyjątkowe centrum kultury, miejsce spotkań i mądrego spędzania wolnego czasu. Znajduje
się tu najnowocześniejsze w Polsce i jedno z najnowocześniejszych w Europie Planetarium,
uznane za jeden z „7 Nowych Cudów Polski 2016” miesięcznika „National Geographic
Traveler”, oraz Centrum Nauki i Techniki – największy tego typu ośrodek w kraju. Rozległy
teren pozwoli publiczności cieszyć się muzyką w otwartej, bezpiecznej przestrzeni,
zapewniającej odpowiedni dystans od innych uczestników.
Harmonogram koncertów:
EC1 Łódź – Miasto Kultury, ul. Targowa 1/3, Łódź
8.07, godz. 20:00 – Sobel
10.07, godz. 20:00 – Kaśka Sochacka
15.07, godz. 20:00 – Morzu
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16.07, godz. 20:00 – Nosowska
22.07, godz. 20:00 – KULT
24.07, godz. 20:00 – Kwiat Jabłoni
29.07, godz. 20:00 – Artur Rojek
30.07, godz. 20:00 – Mery Spolsky
31.07, godz. 20:00 – Zalewski
5.08, godz. 20:00 – Sanah
6.08, godz. 20:00 – Brodka
7.08, godz. 18:00 – Natalia Przybysz
7.08, godz. 20:00 – KARAŚ/ROGUCKI
13.08, godz. 20:00 – Kuba Badach
18.08, godz. 19:00 – Vito Bambino + Sara
Bilety w cenie od 79 zł oraz karnety w cenie 279 złotych dostępne są w sprzedaży na
www.letniebrzmienia.pl. Karnet w postaci 3 kodów należy wymienić na 3 bilety na
www.letniebrzmienia.pl. Karnet jest przeznaczony dla jednej osoby i upoważnia (po wymianie
kodów na bilety) do uczestnictwa w 3 różnych wydarzeniach. Nie ma możliwości
zrealizowania kilku kodów na to samo wydarzenie.
Zakup biletów poza autoryzowanymi punktami sprzedaży (Facebook, aukcje internetowe itp.)
stwarza ryzyko zakupu biletów nieoryginalnych lub nieważnych, które uniemożliwią wejścia
na koncert.
Dokładny harmonogram koncertów znajduje się również na www.goodtaste.pl oraz
Facebooku. Daty i godziny koncertów oraz ceny biletów różnią się w zależności od
wydarzenia. Wszystkie informacje należy sprawdzać na bieżąco w kanałach Organizatora oraz
śledzić powiadomienia mailowe ze strony bileterii. Regulamin Imprezy jest dostępny na:
www.goodtaste.pl/regulamin oraz www.letniebrzmienia.pl.
Letnie Brzmienia to wakacyjny cykl ponad 100 koncertów na świeżym powietrzu, w 13
miastach z najpopularniejszymi artystkami i artystami, którzy mają moc przyciągania i
czarowania publiczności. Letnie Brzmienia to projekt Good Taste Production, który był
odpowiedzią na pandemiczną rzeczywistość Covid-19. Dzięki współpracy z lokalnymi
instytucjami, od trzech lat aktywizuje miejską przestrzeń. Trasa koncertowa trwa całe
wakacje. Koncerty odbywać się będą w Gdańsku, Lublinie, Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu,
Rzeszowie, Łodzi, Szczecinie, Bydgoszczy, Katowicach, Bielsku-Białej, Krakowie oraz Gorzowie
Wielkopolskim. Zwieńczeniem cyklu Letnich Brzmień będzie dwudniowe wydarzenie – Finał –
termin i miejsce koncertów zostaną ogłoszone wkrótce.
Organizatorem cyklu jest agencja koncertowa Good Taste Production. Partnerem
strategicznym jest Eventim. Współorganizatorem cyklu jest „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w
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Łodzi. Partnerzy Letnich Brzmień to Urząd Miasta Łodzi oraz Łódzkie Centrum Wydarzeń.
Patroni medialni projektu to Radio Zet, Gazeta Wyborcza, AMS, Zwierciadło, Plejada, Onet.
www.letniebrzmienia.pl
www.facebook.com/letniebrzmienia
www.instagram.com/letniebrzmienia
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