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ARTYŚCI GALI WOLONTARIATU: 

 

 √ Samokhin Band – gość specjalny.  
Muzyka, którą wykonuje zespół to 
energetyczna mieszanka jazzu, funky, 
ska, starego, dobrego rock’n’rolla oraz 
wschodniego folku, wzmocniona 
mocnym rockowym brzmieniem. 
Do tego dochodzi rosyjska charyzma i  
kozacka energia! Zespół wystąpił jako 
support  Joe Cocker’a, Blues Brothers i  zespołu Leningrad. 
Jest zwycięzcą Festiwalu im. W. Wysockiego. Grupa ma na swoim koncie ponad 
3000 koncertów w kraju i za granicą oraz wydane 4 albumy. Właśnie nagrał 
kolejny krążek  „Życie bez snu”, z którego zaprezentuje wybrane utwory 
podczas Gali Wolontariatu.  
 

√ Seweryn "Sewio" Obałka - tancerz, instruktor, 
choreograf. Reprezentant łódzkiej ekipy "Killzone 
Crew". Tańczy od 7 roku życia. Specjalizuje się w 
stylu tańca hip-hop. Aktywny na polskiej scenie 
tanecznej, regularnie bierze udział w zawodach 
tanecznych na terytorium całego kraju. Obecnie 
uczy w szkole tańca "Family Dance " w Łodzi. Swoim 
uczniom przekazuje wiedzę, zarówno, praktyczną, 
jak i teoretyczną, aby lepiej zrozumieć styl, którego 

uczy. Jego indywidualne podejście sprawia, że każdy na sali czuje się 
zauważony, doceniony i zaopiekowany. W trakcie uroczystości da popis swoich 
solowych umiejętności.  
 
√ Igor Chipovsky -  żongler, tancerz z Białorusi. W 
2010 roku Igor zaczął swoją przygodę z kulą. 
Występował jako kontaktowy żongler w cyrku 
Moskiewskim, Krasnodarskim, Rostowskim, 
Anapskim. Tańczył w teatrze tańca Karakuli w 
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Mińsku. Finalista Talent show w Białorusi i półfinalista Mam Talent w Polsce. 
Podczas Gali, Igor przeniesie gości w magiczny świat żonglerki kontaktowej.  

√ Marcin „Markeb” Kębłowski - animation dancer. 
Swoją przygodę z tańcem zaczął około 9 lat temu, 
chociaż przesłanki pojawiły się wcześniej. Rozpoczął od 
tańca towarzyskiego. Obecnie tańczy animation do 
muzyki dubstep. W swoich układach najwięcej 
wykorzystuje gliding waving, vibrating i roboting. 
Inspiracją jest dla niego natura oraz tacy artyści jak MJ, 
Salah czy Nonstop, o czym przekonamy się na Gali.  

√ Family Dance to łódzka szkoła tańca, 
której działalność opiera się na pasji 
założycielki, Oliwii Wolniak oraz 
współpracującej z nią instruktorami, 
tancerzami oraz sympatykami ruchu 
artystycznego. Family Dance zaprezentuje 
swoich najlepszych tancerzy na scenie oraz 
zorganizuje wydarzenie afterparty.  

 
√ Taivan, czyli Adrian Janicki to łódzki 
realizator dźwięku, dj, producent oraz 
animator. Najważniejszy jest dla niego 
groove, dzięki czemu bardzo lekko porusza 
się pomiędzy takimi gatunkami jak rap, r&b, 
funk, disco czy house. Jako 1/3 kolektywu 
scheda współorganizował imprezy, 
sprowadzając do Łodzi najbardziej 
interesujące postaci polskiej sceny muzyki elektronicznej. Aktywnie działa 
również w środowisku hip-hopowym mając na koncie płytę z projektem Lepiej 
niż było oraz współtworząc label More & More Records. W trakcie imprezy 
afterparty dla wolontariuszy zagra przekrój różnych stylistyk - od rapu, przez 
nowoczesne r&b, trap, jersey club, ale zbliżając się również do popu. 


