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“Wspomnienie lata” według Salt Wave Festival - zobacz efekty kolaboracji  
z projektem Skarby! 
 
Wspomnienia lata to upragniony powroó t do chwil, w ktoó rych raz jeszcze wiatr smaga
policzki, a promienie słonó ca rozjasóniają słone włosy. Przewracają w głowie, pachną  
i  smakują  czymsó ,  za  czym  tęsknimy.  Nagle,  w  tłumie,  w  samym  sórodku  miasta.
Salt Wave Festival i Skarby przypominają te chwile muzyką i obrazem, podsumowując
pierwszą odsłonę nadmorskiego festiwalu  oraz  odkrywając  pierwsze informacje  na
temat kolejnej edycji! Bilety trafią do sprzedazży juzż  13 stycznia! 
 
Salt Wave Festival we wspoó łpracy z projektem Skarby prezentuje “Wspomnienie lata” -
nową  wersję  przeboju  “Tyle  słonó ca  w  całym  miesócie”  z  repertuaru  Anny
Jantar. Remix legendarnej piosenki powierzony został artysócie, ktoó ry wystąpił podczas
pierwszej  edycji  Salt Wave Festival (23-24  sierpnia  2019  r.).  Retro-futurystyczna
wersja  utworu  głęboko  zanurzona  jest  w  tradycji  polskiej  muzyki  rozrywkowej,
czerpiąc naprzemiennie z nagranó  terenowych i legendarnej kompozycji. Nietracący na
aktualnosóci  tekst  Janusza  Kondratowicza  idealnie  pasuje  do  klimatu  wydarzenia.
Stylizowany  na  lata  90.  klip  to  zapis  tego  wszystkiego,  co  zostało  pod  powiekami
uczestnikoó w festiwalu. Przygotowany przez Jakuba Błędowskiego i Dorotę Szulc film
stanowi  oficjalne aftermovie pierwszej  edycji  Salt Wave Festival.  Nie  widziałesó  tego
jeszcze? Popatrz! ♥ 
 
Skarby - to projekt powstały z miłosóci do Warszawy i inspiracji rodzimą popkulturą.
Czerpie  z  polskiej  muzyki  rozrywkowej,  jazzowej  i  big-beatowej,  a  dopełniają
go sample z kronik filmowych i fragmentoó w kinematografii.  W 2018 roku ukazał się
bardzo dobrze przyjęty album „Wisła Skarboó w”. 
 
Salt Wave Festival -  to  pierwszy  butikowy  festiwal  muzyczny  na  polskim
wybrzezżu. Wydarzenie  o  niespiesznym, chilloutowym klimacie  odbywa  się  na
niewielkim  lotnisku  w  poblizżu  Jastarni.  Pierwszą  edycję  festiwalu  odwiedziło  kilka
tysięcy osoó b z całej Polski. Na dwoó ch scenach wystąpili m.in. The Cinematic Orchestra,
Fisz Emade Tworzywo, Jacob Banks, PRO8L3M czy The Dumplings. 
 
Druga  edycja  Salt Wave Festival odbędzie  się  w  dniach  21-22  sierpnia  2020  r.  na
lotnisku w Jastarni. Bilety w sprzedazży od 13 stycznia 2020 na www.saltwave.pl 

http://www.saltwave.pl/

