A_GIM | MDF Festival 2019

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
13 września 2019, godz. 21:00
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie,
ul. Małopolska 48
Koncert w Filharmonii w Szczecinie w ramach
MUSIC.DESIGN.FORM Festival 2019 to wyjątkowa
okazja na spotkanie z jednym z najbardziej
zapracowanych producentów muzyki elektronicznej w
Polsce. Agim Dżeljilji, znany szerzej jako A_GIM,
zaprezentuje solowy materiał z płyty „Votulia”, a także
najnowsze dokonania, które wydawniczą premierę
będą miały dopiero za jakiś czas. Podczas występu
rytmiczne syntezatory spotkają się z żywym
instrumentarium, a minimal techno z domieszką
pulsujących basów, jakie znamy ze studyjnego oblicza
artysty, nabierze nowego, transowego odcienia.
BILETY (40-30 PLN)
dostępne na http://bit.ly/AgimMDF19 oraz w kasie
Filhamronii.
AGIMowi na scenie towarzyszyć będzie perkusista
Łukasz Moskal, a gościnnie pojawią się również

DATY WYDARZENIA

13 - 14.09.2019:

Filharmonia im. Mieczysława
Karłowicza w Szczecinie
Szczecin

KLARK (Kamil Durski z zespołu Lilly Hates Roses) i
zespół BEMY, których publiczność może kojarzyć ze
wspólnych utworów z AGIMem. Wszystko to odbędzie
się w miejscu do tej pory niedostępnym dla wydarzeń
artystycznych – na parkingu podziemnym Filharmonii
w Szczecinie. Zaprowadzi nas tam muzyka i światło.
Agim Dżeljilji to jeden z najbardziej doświadczonych
producentów muzyki elektronicznej w Polsce. Od 2004
roku jako współtwórca grupy Őszibarack wydał cztery
albumy długogrające, których powodzenie
zaowocowało występami na wielu zagranicznych
festiwalach (m.in. Eurosonic czy Europavox). W
międzyczasie współpracował też z zespołem Husky.
Przez ostatnie lata, wraz z Igorem Pudło ze Skalpela i
Jankiem Młynarskim, współtworzył projekt Nervy,
łącząc swoje fascynacje brzmieniem syntezatorów z
żywymi instrumentami. Dziś kontynuuje działania w
pojedynkę, wspierany przez sekcję dętą, z którą w
maju tego roku występował na żywo w kultowym
berlińskim Berghain. A_GIM chętnie wciela się także w
rolę remiksera, biorąc na warsztat m.in. kompozycje
Noviki, Hey, Baascha, czy hity lat 80-tych, jak w
przypadku piosenki „Wszystko czego dziś chcę”
nagranej z Brodką specjalnie do serialu „Rojst”.
ARTYŚCI
✪ AGIM
✪ BEMY
✪ KLARK
✪ Łukasz Moskal

--Koncert odbędzie się w ramach MDF Festival 2019 trzech dni pełnych artystycznych przecięć i
niezapomnianych wrażeń muzycznych i wizualnych.
MDF to najlepsi artyści z Polski i świata. To dźwięk i
światło, które przeniosą nas w inny wymiar.
Źródło: https://www.facebook.com/FilharmoniaSZN/
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