


WPROWADZENIE

Najbardziej rockowa gmina zaprasza do współpracy przy czwartej edycji ROCKBLU 
PRZYWIDZ FESTIWAL, który odbędzie się 18 sierpnia 2018 roku. Przywidz, zwany Małym 
Sopotem, to wyjątkowe miejsce na muzycznej mapie kraju. W jego malowniczej scenerii 

jezior i lasów, powstał Bulwar Zespołu Czerwone Gitary oraz monument Korzenie Rocka, 

na którym swoją pamiątkową płytę, zawieszają legendy polskiego rocka i bluesa. Swoje 

miejsce w panteonie polskiego rocka znalazły już takie sławy jak: Czerwone Gitary, Kombi, 

Jary Oddział Zamknięty, Harlem oraz Golden Life.

Pamiątkowe Płyty Korzenie Rocka



WPROWADZENIE

Tegoroczny Festiwal odbędzie się nad Bulwarze Zespołu Czerwone Gitary nad samym brzegiem 

jeziora, w samym sercu Przywidza. Bulwar rozciąga się wzdłuż Jeziora Przywidzkiego Małego i jest to 

miejsce zjawiskowe i zadziwiające jak cały Przywidz, w którym nie brakuje atrakcji skierowanych do 

całych rodzin jak i miłośników aktywnego wypoczynku. 

Bogata oferta turystyczna, baza noclegowa, a przede wszystkim czyste jeziora i lasy przyciągają tysiące 

turystów. Okresem szczytowym w sezonie stał się sierpniowy termin długiego weekendu, podczas 

którego odbywa się ROCKBLU Przywidz Festiwal. 

Przywidz – kraina dwóch jezior Bulwar Zespołu Czerwone Gitary



GWIAZDY

W ramach czwartej edycji Festiwalu zaprosiliśmy zespół WANDA I BANDA, który będzie świętował 

swój jubileusz 35-lecia pracy artystycznej. Dla Przywidza i jego mieszkańców tegoroczna edycja 

Festiwalu to wyjątkowe święto. Założycielka i wokalistka WANDA KWIETNIEWSKA, jest rodowitą 

Przywidzianką i to właśnie tu pośród rodzimych wzgórz, lasów i jezior wraz z zespołem, zostanie 

uhonorowana!  W czasie ceremonii otwarcia Festiwalu, na monumencie Korzenie Rocka, zawieszona 

zostanie pamiątkowa płyta zespołu świętującego jubileusz!

WANDA I BANDA WANDA KWIETNIEWSKA



GWIAZDY

Podczas benefisu usłyszymy największe hity zespołu takie jak Hi-Fi, Siedem życzeń, Chcę zapomnieć,  
Kochaj mnie miły czy Mamy czas. Do ich wspólnego wykonania zostaną zaproszeni goście, którzy wraz 

z zespołem wykonają przeboje grupy. Wśród zaproszonych muzyków nie zabraknie wielkich nazwisk 

polskiej sceny, związanych z Wandą i Bandą oraz ich przyjaciół.

Swoją obecność wstępnie  potwierdziła między innymi MAŁGORZATA OSTROWSKA, która w 

przeszłości wraz z Wandą Kwietniewską współtworzyła grupę Vist, Skandal, a następnie Lombard.

MAŁGORZATA OSTROWSKA WANDA I MAŁGORZATA



GWIAZDY

Podczas czwartej edycji, przywidzki panteon Korzenie Rocka powiększony zostanie o jeszcze jednego 

jubilata!  Swoje 15-lecie będzie świecił w Przywidzu zespół COCHISE, którego wokalistą i autorem 

tekstów jest PAWEŁ MAŁASZYŃSKI!

Ponadto, podczas Festiwalu ROCKBLU nie zabraknie innych wykonawców, którzy dzięki ogromnemu 

zainteresowaniu i popularności wydarzenia mają szansę zaprezentować swój repertuar wielotysięcznej 

publiczności. Tu w Przywidzu zespoły mogą również rozpocząć swoją własną historię, która może 

zakończyć się jej upamiętnieniem na pomniku Korzenie Rocka…

COCHISE PAWEŁ MAŁASZYŃSKI



GWIAZDY

Festiwal ROCKBLU to marka, która co roku przyciąga jak magnes gwiazdy estrady oraz celebrytów!

Na Festiwalowej scenie wystąpiły dotychczas takie zespoły i muzycy jak: Czerwone Gitary, 
OldBreakout, Harlem, Jary Oddział Zamknięty, KOMBI, Golden Life, Krzysztof Skiba, Andrzej 
Rosiewicz, Tomek Lipiński, Tymon Tymański, Krzysztof „Dżawor” Jaworski, Jacek Brandowski
i Marek Kościkiewicz.

Wśród festiwalowej publiczności można spotkać gwiazdy polskiego rocka, big beatu, bluesa i jazzu, 

które chętnie przybywają na to wyjątkowe wydarzenie nie tylko z kraju, ale również zza granicy!

ROCKBLU 2017 ROCKBLU 2016



PRZYWIDZKI FOLWARK

W czasie trwania Festiwalu, odbędzie się po raz czwarty Przywidzki Folwark, na którym swoje wyroby 

zaprezentują twórcy produktów regionalnych, rękodzielnicy oraz lokalni przedsiębiorcy. W wyjątkowej 

scenerii Bulwaru Zespołu Czerwone Gitary i Jeziora Przywidzkiego, odbędzie się co roczny zlot aut 

zabytkowych OldTimer oraz specjalne atrakcje przygotowane  dla całych rodzin. Ofertę Festiwalową 

uzupełni strefa FoodTrucków, która na stałe wpisała się w festiwalową scenerię.

Przywidzki Folwark OldTimer – zlot aut zabytkowych



ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ

Przywidzki Folwark cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród odwiedzających jak i wystawców.

W związku z tym, liczba dostępnych miejsc przeznaczonych dla wystawców jest ograniczona i swój 

udział w wydarzeniu należy potwierdzić możliwie jak najszybciej. 

Uczestnictwo w Przywidzkim Folwarku jest wyceniane indywidualnie w zależności od potrzeb 

i przestrzeni danego wystawcy. Udział dla rękodzielników jest bezpłatny.

Zgłoszenia i zapytania prosimy kierować drogą mailową bądź telefoniczną. W związku z dużym 

zainteresowaniem będzie decydowała kolejność zgłoszeń !

Przywidzki Folwark Przywidzki Folwark



Anna Zulewska

533 661 119

dyrektor@gokprzywidz.pl

KORZENIE ROCKA - ROCKBLU 2017 KOMBI - ROCKBLU 2016

KONTAKT

mailto:dyrektor@gokprzywidz.pl


ORGANIZATORZY

www.rockblu.pl

www.facebook.com/RockbluPrzywidzFestiwal

http://www.rockblu.pl/
http://www.facebook.com/RockbluPrzywidzFestiwal
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