ARTYŚCI GALI WOLONTARIATU:
√ Bałagan Show – projekt znanego łódzkiego artysty Pavla
Samokhina, nawiązujący do wielokulturowej tradycji Łodzi.
W repertuarze zespołu są utwory polskie, rosyjskie,
żydowskie. Nie brakuje piosenek z Bałkanów, ale wizytówką
Bałagan Show są piosenki z Gruzji i Armenii. W skład
zespołu wchodzą: Pavel Samokhin - trębacz i wokalista,
absolwent
Konserwatorium
Muzycznego
im.
S. Rakhmaninova w Rostowie nad Donem; Aremen
Karapetyan – absolwent Konserwatorium Muzycznego
w Erewaniu im. Komitasa, a prywatnie syn Edgara
Karepetyana – zasłużonego artysty Armenii; Wojciech Stępnik – prawdziwy wirtuoz gry
na fortepianie. Na XIV Galę zespół przygotuje mini-koncert otwierający uroczystość.
√ Go Pomost! Volunteers Dance Group - integracyjna grupa
taneczna działająca od 2008 r. przy RCW „Centerko”, której
celem jest wspieranie społecznych działań i przedsięwzięć,
realizowanych w przestrzeni miejskiej. Zespół składa się z
wolontariuszy - pasjonatów sztuki i tańca, którzy własną
aktywnością zachęcają do działania. Ma na swoim koncie wiele
osiągnięć i tytułów, m.in. Grand Prix Festiwalu Sztuk
Wszelakich. W tym roku wolontariusze zaprezentują etiudę
taneczną pt. „Korzenie” w choreografii Mariusza Kołodziejskiego.
√ UNITY- wyjątkowy projekt taneczny pokazujący, że kultura tańca Hip
Hop może łączyć pokolenia i zrywać ze stereotypami. Podczas Gali
wystąpią trzy grupy - każda przedstawiająca inne pokolenie: Flavourki,
Gdzie Ja Stoję Crew, Yoł Yoł Seniorzy. Trenerem oraz choreografem
każdej formacji jest Seweryn "Sewio" Obałka.
√ Katarzyna Popowska - wokalistka, autorka tekstów i kompozytorka.
Była pierwszą Polką, która założyła na YouTube własny kanał
poświęcony własnym wersjom znanych piosenek. Jej covery doczekały
się jeszcze przed jej oficjalnym debiutem blisko 13 mln wyświetleń i były
popularne, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Rozpoznawalność przyniósł
jej utwór „Przyjdzie taki dzień” - piosenka, która w ciągu roku od premiery
zdobyła ponad 13 mln wyświetleń na YouTube i dotarła na szczyt listy 20
najczęściej granych utworów w polskich rozgłośniach radiowych. Utwór
doprowadził ją m.in. na sceny festiwali: Sopot Polsat Festival i
Ogólnopolski Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Została również
nominowana w kategorii „Najlepsza Artystka” na Eska Music Awards
2015. Jest laureatką nagrody dziennikarzy na Festiwalu w Opolu 2015. W
2017 roku zwyciężyła VII Edycję programu "Twoja Twarz Brzmi
Znajomo" w telewizji Polsat. Wydała trzy płyty - „Tlen” i „Dryfy” oraz
"Toast". Specjalnie dla wolontariuszy przygotuje muzyczne niespodzianki.

