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26 lipca 2019
2 DNI RYMÓW, BITÓW I SKRECZY, CZYLI 10. EDYCJA HIP HOP ELEMENTS

ReTo, Kękę, Paluch, Sokół i PRO8L3M – m.in. oni wystąpią 27 lipca na scenie w pobliżu
pętli tramwajowej na Północy. Dzisiaj w OPK ,,Gaude Mater” będzie można poznać tajniki
warsztatu dj’a oraz homerecordingu, czyli nagrywania w domowych warunkach. A to nie
wszystkie punkty programu jubileuszowej edycji częstochowskiego święta hip hopu.
W tym roku festiwal Hip Hop Elements obchodzi okrągłe, 10. urodziny. Przez tę dekadę
częstochowska impreza była świadkiem wszelkich przeobrażeń w obrębie kultury hip hop –
ewolucji samej muzyki, dojrzewania nowego pokolenia jej twórców, zmiany statusu środowiska
hiphopowego w całym świecie muzycznym. Częstochowski festiwal konsekwentnie stara się
łączyć to, co w hip hopie nowe i stare, niszowe i popularne, klasyczne i eksperymentalne.
Przede wszystkim jednak stara się przekraczać tradycyjną formułę festiwalu muzycznego,
pamiętając o wszystkich elementach kultury hip hop.
W tym roku Festiwal potrwa dwa dni – w ostatni weekend lipca. W piątek, 26 lipca, w Ośrodku
Promocji Kultury „Gaude Mater” o godz. 15.30 rozpocznie się panel dyskusyjny pod hasłem
„Domowe studio nagrań”. To obowiązkowy punkt programu dla wszystkich, którzy chcieliby
zacząć urządzać sobie takie studio. Prowadzący spotkanie Piotr Kardas – autor poradników na
temat homerecordingu – doradzi, jak się za to zabrać, od czego zacząć i na jakie aspekty
techniczne zwrócić uwagę. Z kolei o godz. 17.00 wystartują warsztaty dj’skie dla początkujących
i średnio zaawansowanych. Poprowadzi je DJ HWR – producent bitów m.in. dla Grubsona.
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Zgłoszenia można przesyłać na adres daniel.xsidemusic@gmail.com – ilość miejsc na
warsztaty jest ograniczona.
Finałem dnia w OPK będzie scratch sesja, czyli swoiste jam session dla turntablistów. Zarówno
początkujący, jak i bardziej doświadczeni twórcy spotkają się za gramofonami, by prezentować
swoje autorskie techniki, wymieniać się pomysłami i rozwijać warsztat. Spotkanie będzie miało
otwartą formę i ma być okazją do integracji społeczności skreczerów, beat makerów oraz
wszystkich ludzi ceniących nowe brzmienia. Równolegle, o godz. 20.00, w klubie Rura
rozpocznie się ,,bitwa wolnostylowa” – MC z całej Polski będą konkurować ze sobą w rymach
składanych na żywo i w improwizacji słowem. Tegoroczna pula nagród to 3 tys. zł, a całość
poprowadzi Mikser.
W sobotę, 27 lipca, warto zajrzeć do skate parku na Promenadzie Niemena, gdzie między godz.
12.00 a 18.00 trwać będzie Graffiti Jam oraz warsztaty graffiti dla dzieci. Festiwalowa scena
stanie natomiast na placu za pętlą tramwajową w dzielnicy Północ. Właśnie tam, o godz. 15.00,
wystartuje breakdance jam „Clash of the Titans”, a potem odbędą się koncerty. Częstochowę
reprezentować będą Mikser i DJ Slim, a poza nimi wystąpią ReTo, Kękę, Paluch, Sokół i
PRO8L3M. Festiwal zamknie after party w Klubie Rura, które zacznie się o godz. 22.00. Zagrają
DJ Pac1 i DjStosunkowodobry.
Wejściówki #℣佐⌡⌀眀 挀攀渀椀攀 
wydarzenia jest wolny.

稁䈀⌡⍃倣℣ obowiązują tylko naWstęp
after party.
na wszystkie pozostałe

Z biogramami wykonawców tegorocznego Hip Hop Elements można się zapoznać TUTAJ.
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