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LIPIEC
Piknik Romski (7 lipca)
Międzynarodowy festiwal kultury Romów
na nadwiślańskiej plaży. Gwiazda: Wasyl Żadan
z zespołem (Ukraina). Gospodarzem wie-
czoru jest płocki zespół cygański Krystia-
no&ROMEN 

www.romen.plocman.pl

Reggae na Plaży (8 lipca)
Po raz pierwszy w Polsce wystąpi gwiazda
niemieckiej sceny dancehallowej – Seeed
(na zdjęciu) a także plejada polskich
zespołów reggae m. in: Bakshish, Maleo,
Vavamuffin.

Festiwal Muzyki DANCE 
(23 lipca)
Na nadwiślańskiej plaży gwiazdy zagraniczne
i polskie. 

Festiwal Sobowtórów (29 lipca)
W tym dniu Płock odwiedzą sobowtóry:
znakomitości ze świata muzyki, filmu, spor-
tu i polityki. Będzie można zobaczyć, jak Bill
Clinton przyjacielsko rozmawia z Sadda-
mem Husajnem a Fidel Castro z Lechem
Wałęsą. Wieczór spędzimy wspólnie z zespo-
łem The Beatles, Abbą i Elvisem Presleyem,
oczywiście w wersji sobowtórowej.

www.sobowtory.pl

SIERPIEŃ
Międzynarodowy 
Festiwal Muzyki 
Elektronicznej
(4-6 sierpnia)

Po raz czwarty na nadwi-
ślańskiej plaży w Płocku
prezentacja najważniej-
szych gatunków muzyki
elektronicznej (house,
progressive, drum'n'bass,
breakbeat, minimal).
Trzy sceny i kino festiwa-
lowe. 

Wśród gwiazd festiwa-
lu: Desyn Masiello,
Stanton Warriors,
Craggz&Parallel Forces
Live! oraz Goldie (me-
talheadz), lider i legen-
da drum’n’bassu (na
zdjęciu)

Jazz na Starówce (12 sierpnia)
Gwiazda: Stanisław Sojka. Wystąpi również
jedyna w Polsce kobieta, grająca na harmo-
nijce ustnej – Beata Kosowska.

Wielki Koncert Coverowy 
(13 sierpnia)

Rockowe i po-
powe prze-
róbki przebo-
jów (plaża
nad Wisłą).
Gwiazdą bę-
dzie słynny
w latach 70.
zespół SLADE.

II Międzynarodowy Festiwal 
Kultury Hip – Hop 
DESANT 
(19 sierpnia) 
Koncert na nadwiślańskiej plaży, konkurs
free style, graffiti. Gwiazdy ubiegłorocznego
festiwalu: Sido i Raptile.

www.hiphopdesant.pl

Hity na czasie (26 sierpnia) 
Cykl plenerowych koncertów, organizowa-
nych w wielu miastach Polski, transmitowa-
nych przez TVP 2, pod patronatem Radia
Eska.

„CineMagic” Płock 2006 
International Film Festiwal 
(31 sierpnia – 3 września)
Festiwal pokazuje magię powstawania filmu
czyli film „od kuchni”- pracę charakteryzato-
rów, montażystów, kaskaderów, pirotechni-
ków, specjalistów od efektów specjalnych,
dźwiękowych i komputerowych. Swój udział
zapowiedzieli znakomici twórcy kina pol-
skiego m. in.: Alan Starski, Bogusław Linda
(na zdjęciu), Piotr Fronczewski, Krzesimir
Dębski, Władysław Pasikowski, Andrzej 
Grabowski, Jerzy Satanowski, Filip Bajon,
Robert Gonera. Będą bohaterowie najpopu-
larniejszych polskich seriali (M jak Miłość,
Na dobre i na złe, Kryminalni). Niespodzian-
ka – casting do nowego filmu fabularnego!  

www.cinemagic.com.pl

WRZESIEŃ
Pożegnanie Lata (9 września)
20-lecie płockiego zespołu Farben Lehre

www.farbenlehre.plocman.pl 

Koncert finałowy Studenckiej
Miss Polski (10 września)
Wielki finał z udziałem najpiękniejszych stu-
dentek w Polsce transmitowany przez TV
Polsat. 

Więcej informacji:

Festiwalowy PŁOCK 2006
Kalendarz ważniejszych imprez kulturalnych


