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Finał 7. Warszawskiego Festiwalu Skrzy Ŝowanie Kultur ju Ŝ jutro! 

Od sześciu dni Warszawa rozbrzmiewa d źwiękami z ró Ŝnych zak ątków świata.  W sobot ę,                
1 października,  odb ędzie si ę  finał 7. Warszawskiego Festiwalu Skrzy Ŝowanie Kultur. Ten dzie ń 
juŜ od wczesnych godzin popołudniowych obfitowa ć będzie w ró Ŝnorodne, muzyczne oraz 
artystyczne atrakcje.  

W południe rozpocznie się wyjątkowy koncert „Dzieci świata”,  podczas którego młodzi artyści                  
z Egiptu zaprezentują brzmienia tradycyjnej i współczesnej muzyki afrykańskiej. Po zakończeniu 
koncertu na dzieci oraz ich rodziców czeka nietypowe spotkanie z... „egzotycznymi” instrumentami, 
przygotowane przez UNICEF oraz Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. W  ruch pójdą bębenki, 
kołatki i marakasy. 

Zakończenie 7. Warszawskiego Festiwalu SkrzyŜowanie Kultur to nie tylko wydarzenia muzyczne, ale 
takŜe akcje artystyczne. Tego dnia swój finał będzie miał takŜe projekt sztuk wizualnych Cross Art. 
Cross Culture. Cross Europe.  Wszyscy, którzy znajdą się w okolicy namiotu festiwalowego będą 
mogli przyłączyć się do tworzenia mierzącej ponad 100m2 Międzykulturowej wycinanki oraz odcisnąć 
swoją dłoń na gigantycznym plakacie, zaprojektowanym i namalowanym przez sławnych 
streetartowców: Sepeusza i Chazme 718. Po zakończeniu Festiwalu praca  zostanie przekazany na 
licytacje w ramach aukcji charytatywnej WOŚP.  

7. Warszawski Festiwal SkrzyŜowanie Kultur zakończy „Koncert Mistrzów” (początek o g.19.00) 
podczas którego na jednej scenie wspólnie muzykować będą pochodzący z całego świata mistrzowie 
gry na takich instrumentach jak: łuk afrykański, drumla, bębny obręczowe, czy cajón.  

Finał 7. Warszawskiego Festiwalu Skrzy Ŝowanie Kultur – 1 pa ździerniaka 2011r.  
Będzie multikulturowo, inspiruj ąco i z cał ą pewno ścią interesuj ąco.  
Zapraszamy całe rodziny! 

*** 

Warszawski Festiwal Skrzy Ŝowanie Kultur  to przede wszystkim trwające tydzień, wielkie, muzyczne 
święto  i jedna z najwaŜniejszych imprez tego typu na naszym kontynencie. To 14 wyjątkowych 
koncertów (2 koncerty dziennie) oraz 7 niezapomnianych dni muzycznych warsztatów, podczas 
których gry  na niezwykłych, pochodzących z róŜnych zakątków świata instrumentach, uczą wielcy 
mistrzowie. Jednak juŜ od kilku lat Festiwal przestał być jedynie wydarzeniem muzycznym. W ramach 
tegorocznej 7. edycji imprezy po raz kolejny odbywa się przegląd filmowy pt. „Muzyka w filmie”, a w 
klubie festiwalowym (Bratnia Szatnia w Teatrze Studio) trwają niezwykłych spotkań i jam session. 
Nowością tegorocznego Festiwalu była akcja Cross Art. Cross Culture. Cross Europe, dzięki której 
SkrzyŜowanie Kultur w Warszawie nie tylko moŜna było usłyszeć, ale takŜe zobaczyć.  

Więcej informacji na: www.festival.warszawa.pl 


