Katowice, dn. 9 czerwca 2015r.

Materia ł na posiedzenie Komisji Kultury, Promocji i Sportu Rady Miasta Katowice,
która odb ędzie się w dniu 15 czerwca 2015 roku dotyczący punktu 6. porządku obrad
pn. „Przygotowania do festiwali: OFF Festiwal i Tauron Nowa Muzyka"

OFF Festiwal Katowice to cykliczny festiwal muzyczny, obejmuj ący szeroko

rozumianą muzykę alternatywną. Pierwsza edycja odby ła się w 2006 roku w Mysłowicach,
a od 2010 roku festiwal odbywa si ę w pierwszy weekend sierpnia w katowickiej Dolinie Trzech
Stawów. W tym roku odb ędzie się jubileuszowa, X edycja, która zaplanowana jest
na 7 — 9 sierpnia 2015 roku. Pomysłodawcą i szefem festiwalu jest Artur Rojek, który postawi ł
sobie za cel wspieranie muzyki trudnej, nowej i nietuzinkowej — jednym s łowem alternatywnej.
Festiwal zdobywa uznanie na arenie mi ędzynarodowej, jest laureatem nagrody European
Festiwal Award w kategorii Najlepszy Festiwal Średniej Wielko ści.
Tauron Nowa Muzyka to drugi uznany festiwal, który odbywa si ę w Katowicach.

Pierwsza edycja odbyła się w 2006 roku w Szybie Wilson, dwie kolejne w Cieszynie,
a od 2009 roku główną lokalizacj ą festiwalu jest teren by łej Kopani Węgla Kamiennego —
obecnie teren Strefy Kultury. Od pocz ątków istnienia festiwal skupia si ę na twórczo ści artystów
z pogranicza muzyki elektronicznej, tanecznej i jazzu. Tegoroczna edycja zaplanowana zosta ła
na 20 — 23 sierpnia 2015 roku. Tauron Nowa Muzyka tak że jest laureatem nagrody
European Festiwal Awards w kategorii Najlepszy Ma ły Festiwal.
Połączenie nowoczesnych brzmie ń z historycznym dziedzictwem Górnego Śląska
okazało się doskonałą receptą na sukces obu festiwali. Pokazuj ą one oblicze muzyki, która jest
nieobecna w krajowych mediach, a przyci ąga rzeszę fanów z całej Polski i niemal że całej
Europy. Ich finansowanie jest zabezpieczone w budżecie Miasta Katowice na lata 2011 — 2016
poprzez uchwałę nr LXIII/1293/10 Rady Miasta Katowice z dnia 30 sierpnia 2010 roku.
W tym roku zaplanowano kwoty: OFF Festiwal Katowice — 2 200 000 zł, Tauron Nowa
Muzyka 930 000 zł. Obecnie trwaj ą intensywne przygotowania do obu festiwali zarówno po

stronie Organizatorów (Fundacja Independent — OFF Festiwal Katowice, More Music Agency
— Tauron Nowa Muzyka), jak i Miasta Katowice.

W przypadku obu festiwali umowa zosta ła podpisana pomi ędzy Organizatorem,
a IKKMO (OFF Festiwal Katowice w dniu 24 marca br., Tauron Nowa Muzyka
w dniu 12 marca br.). Obecnie przygotowywane s ą Porozumienia, które Organizatorzy
zawrą z Miastem Katowice, które obejmą swoim zakresem dzia łania promocyjne,

a także szereg zobowi ązań dotyczących m. in. przygotowania terenu zarówno dla festiwali,
jak ich zaplecza oraz pola namiotowego, a tak że działań z zakresu zmiany ruchu drogowego
i zapewnienia dodatkowej komunikacji miejskiej.
Na posiedzenie Komisji Kultury, Promocji i Sportu Rady Miasta Katowice
w dniu 15 czerwca br. zostali zaproszeni przedstawiciele obu Festiwali, a tak że przygotowany
zostanie materia ł multimedialny, który pozwoli przybli żyć tematykę organizacji OFF Festiwal
Katowice oraz Tauron Nowa Muzyka.
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