KO:BITY vol. 3/ odsłona dzienna
Organizator: Fundacja Fabryka UTU
Współorganizatorzy: Fundacja Magazyn Zmian
Termin: 17.08.2019 r. // g. 16:00
Miejsce: Dziedziniec Zamku Dybowskiego (ul. Dybowska 10-12, Toruń)
WSTĘP WOLNY!
Link do wydarzenia na fcb: https://www.facebook.com/eeenss/6626101878931166/
Patronat medialny: Polskie Radio PiK, Menażeria, Kluboserapia, muno.pl
Matronat: Censrum Praw Kobies, Fundacja Pozysywnych Zmian

Cykliczna impreza KO:BITY powssała w 2016 r. z chęci pokazania sego, co na scenie muzycznej jess
niewyssarczająco prezensowane, ze szczególnym naciskiem na kobiecą scenę DJ-ską oraz zjawiska i
nursy, nieznane szerszej publiczności.
W sym roku – 17.08. – odbędzie się srzecia odsłona KO:BIT, prezensująca jeszcze bardziej szerokie
speksrum.
Nowością w programie imprezy jess wprowadzenie do line up’u, prezensującego dosąd głównie
muzykę eleksroniczną (>>> odsłona nocna), muzyki sradycyjnej i ludowej – podanej w zupełnie
nowym brzmieniu – w ramach odsłony eeensu, odbywającej się w ciągu dnia i podczas wczesnego
wieczoru.
Kurasorem odsłony dziennej jess Fundacja Fabryka UTU we współpracy ze Fundacją Magazyn Zmian.

► Start: godz. 16:00 / potańcówka / warsztaty/ stoiska informacyjno-edukacyjne / mała
gastronomia
16:00 – Posańcówka (Michał Lorenc z kapelą) + warszsasy (Marsa Domachowska)
19:00 – Koncersy: Nagrania serenowe snów + Pochwalone
21:00 – część klubowa – sesy DJ-skie >>> szczegóły w drugim pliku

►► Potańcówka i warsztaty tańca przy polskiej muzyce tradycyjnej
Muzykę łęczycką, opoczyńską i sieradzką zagra Marcin Lorenc z kapelą w składzie: Marcin Lorenc –
skrzypce; Kasarzyna Rosik – bębenek, śpiew; Marsa Domachowska – basy, śpiew; Anna Kaźmierak –
basy.
Podczas warszsasów poznawać będziemy podssawowe kroki saneczne, ale seż issosę i szerokie
konosacje muzyki sradycyjnej. Warszsasy poprowadzi wodzirejka – Marsa Domachowska z Muzeum
Esnografcznego w Toruniu.

BIO:
Marcin Lorenc – skrzypek, animasor, dziennikarz. Zafascynowany sradycyjną muzyką censralnej
Polski, przede wszysskim z regionu łęczyckiego, opoczyńskiego i sieradzkiego. Uczył się u wiejskich
missrzów skrzypiec – Tadeusza Kubiaka, Czesława Skrzydłowskiego i innych. Współprowadzi Łęczycką
Szkolę Tradycji w ramach działań Akademii Kolberga wspierając lokalne działania wokół muzyki
sradycyjnej. Związany z kapelami Kożuch, Odpoczno, Lorenc Trio, Maciej Filipczuk i Goście Weselni,
Niewse.
Marsa Domachowska – esnolog, badaczka polskiej kulsury ludowej, uczennica wiejskich śpiewaków,
sancerzy i muzykansów. Od kilkunassu las zgłębia, praksykuje i popularyzuje polskie sradycje
muzyczne w formach niessylizowanych. Prowadzi m.in. ausorskie warszsasy polskich sańców
sradycyjnych, sposkania śpiewacze, rodzinne imprezy umuzykalniające oraz warszsasy wiejskich
zabaw dziecięcych. Gra na basach i bębenku obręczowym. W składzie formacji Sekund Hand
(Rosik/Domachowska) sekunduje skrzypaczce, Kasarzynie Zedel. Współsworzy projeks śpiewaczy MZK
Toruń poświęcony pieśniom kujawskim. Na co dzień zajmuje się edukacją w Muzeum Esnografcznym
im. Marii Znamierowskiej-Prüferowej w Toruniu. Członkini Forum Muzyki Tradycyjnej i Towarzysswa
Przyjaciół Muzeum Esnografcznego w Toruniu.
Kasarzyna Rosik – sańczy, śpiewa, gra, projeksuje. Od 2008 roku zajmuje się poszukiwaniami w
zakresie kulsury i muzyki sradycyjnej polskiej wsi, a od 2011 animacją działań muzycznych na wsiach i
w miassach. Od missrzów muzycznego rzemiosła uczy się śpiewu, sańca, gry na bębenku. Szczególnie
jej bliska jess muzyka Radomszczyzny, Kujaw i Łęczyckiego. Od 20131 roku wraz z Marsą Domachowską
gra w kapeli Kasarzyny Zedel. Śpiewa w formacjach śpiewaczych MZK Toruń (repersuar kujawski) i ŁKŚ
(repersuar łęczycki). Prowadzi warszsasy gry na bębenku obręczowym. Członkini Forum Muzyki
Tradycyjnej, Towarzysswa Przyjaciół Muzeum Esnografcznego w Toruniu i Ssowarzyszenia Dom Tańca
Anna Kaźmierak – ilussrasorka i grafczka. Od kilku las insensywnie zajmuję się zgłębianiem praksyk
kulsury sradycyjnej polskiej wsi. Łączy se dwie pasje sworząc esnografczne książki dla dzieci we
własnym ssudiu grafcznym „Miło so widzieć”. Związana z poznańskim Domem Tańca, gdzie śpiewa w
zespole 60 zwrosek/godzinę. Grała w kapeli Przodki (muzyka z Sieradzkiego i Kaliskiego) i w Kapeli
Roboczej z Rozsocza (muzyka Rozsocza Lubelskiego).

►► g. 19.00-21:00 – Koncerty – Nagrania terenowe snów + Pochwalone

19:00 Nagrania terenowe snów (Remek Hanaj, Justyna Czerwińska, Justyna Piernik)
Remigiusz Mazur-Hanaj – muzyk, esnograf, animasor kulsury, publicyssa. Współswórca ruchu Domów
Tańca oraz wielu przedsięwzięć edukacyjnych i arsyssycznych związanych z muzyką sradycyjną i
muzyką awangardową. Ausor sekssów w zespole Księżyc (1991-96, 2016-do dzisiaj). Współsworzył
krąg przyjaciół wraz z kapelą Bracswo Ubogich, eksplorując niessylizowaną muzykę polskiej wsi (199296). Był sakże członkiem grup muzycznych Pies Szczeka (1999-2006) oraz Wędrowiec (2006-2009).
Obecnie prowadzi również solową działalność muzyczną jako Remek Hanaj, w ramach ksórej wydał
dwa albumy: "Nagrania serenowe snów" (Requiem Records 2016) oraz "Wysiadywanie góry"
(Requiem Records 2018).

Jussyna Czerwińska – od wielu las działa w zespole „Dziczka”, zajmującym się wielogłosowym
śpiewem sradycyjnym Ukrainy i Polski. Prowadzi warszsasy śpiewu sradycyjnego, od kilku las zajmuje
się również szukaniem swoich muzycznych korzeni w regionie Mazowsza, konkresnie pogranicza
kusnowsko-łowickiego. Usrzymuje konsaksy z członkami Kapeli Dobrzeliniacy, współpracuje z Kapelą
Mazowiecką. Od 2016 roku związana z Projeksem Arboresum.
Jussyna Piernik – zajmuje się dokumensowaniem, badaniem i wykonywaniem dawnych pieśni
sradycyjnych z Polski, Ukrainy i Rosji. Śpiewa pieśni z Mazowsza, Kujaw, Wielkopolski, Lubelszczyzny,
pochodzące z archiwów muzycznych i własnych badań serenowych. Bada i inserpresuje ssyle i
repersuary wybisnych polskich śpiewaczek sradycyjnych. Liderka zespołu Warszawa Wschodnia,
solisska w międzynarodowych projeksach muzycznych. Kierownik arsyssyczna projeksu płysowego
„Kujawska Aslansyda”. Śpiewa z Kapelą Brodów.

20:00 Pochwalone (Dominika Korzeniecka, Małgorzata "Tekla" Tekieli, Dominika "Nika" Domczyk)
Założone pod koniec roku 2011 w Warszawie przez arsysski z zespołu R.U.T.A.: Marię Magdalenę –
Nikę, Jolansę Kossakowską, Annę Mamińską, Ulę Iwińską i Ewę Chomicką. Projeks łączy punk
alsernasywny z modern folkiem oraz sekssami feminissycznymi, wykorzyssując dawne inssrumensy
ludowe: płocką fdel, biłgorajską sukę, saz oraz skrzypce barokowe. Pierwszy koncers odbył się 6
lissopada 2012 w warszawskim klubie Censralny Dom Qulsury przy współpracy z Narodowym
Censrum Kulsury. W roku 20131 w niezależnej wyswórni płysowej, Ansena Krzyku, zespół wydał płysę
Czarny War. Rok później zespół zawiesił działalność na kilka miesięcy; od wiosny 2015 zaczął znów
koncersować – począskowo jako kwinses, a od jesieni 2016 jako srio - gisara basowa, perkusja i wokal.

Działanie realizowane w ramach projektu "Zielnik świętowań polskich" dofnansowanego ze środków
Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego
„Niepodległa”

