
Guča Day na Pannonica Folk Festival 2018! 

Kilka dni temu zakończyła się 58. edycja legendarnego Festiwalu w serbskiej Gučy. 
Nic straconego, klimatu Bałkanów i brassowej uczty będzie można doświadczyć w 
małej wiosce nad Popradem w Beskidzie Sądeckim. Dokładnie w Barcicach w gminie 
Stary Sącz, gdzie od sześciu lat z niesłabnącą popularnością odbywa się Pannonica 
Folk Festival.  

Festiwal rozpocznie się 30 sierpnia i tradycyjnie potrwa trzy dni. Drugi dzień w całości 
poświęcony będzie legendarnym trębaczom z Gučy. Ale nie tylko trębaczom, ponieważ wśród 
zaproszonych artystów znalazła się genialna trębaczka młodego pokolenia – Danijela 
Veselinovic. Orkestar Danijela to pierwszy serbski zespół, w którym rolę lidera 
sprawuje kobieta. Ta niezwykła historia rozpoczęła się w 2003 roku, kiedy sam Boban 
Marković podarowując trąbkę Danijeli powiedział: „Jesteś małą księżniczką trąbki.” – artystka 
do dzisiaj wspomina to, jako duże wyróżnienie. Wówczas razem z małą księżniczką zespół 
współtworzyli chłopcy w wieku od 6 do 10 lat. Najmłodszym muzykiem w składzie był 
sześcioletni perkusista, Bojan Vesselinović. Początkujący bębniarz dźwigał 
dziesięciokilogramowy bęben, choć sam ważył zaledwie 12 kilogramów! Swoją grą wywarł 
takie wrażenie na perkusiście The Fejat Sejdić Orchestra, że ten podarował mu nowy 
instrument. Historia jak z filmu? W 2004 roku serbska telewizja RTS wyprodukowała film 
dokumentalny „Dziewczyna z trąbką”, którego gwiazdą była właśnie Danijela. Z ramienia RTS 
powstały także krótkometrażowy film „The School Held Us Together” (2007) oraz dokument 
„Danijela” (2008). Najnowszym filmem poświęconym dokonaniom orkiestry jest pochodzący z 
2016 roku „Breathing”, zrealizowany przez VICE w ramach serii „Young Heroes”. 

Organizatorzy Pannonica Folk Festival zadbali o obecność legendarnych zespołów, 
które od lat święcą triumfy na światowych scenach. I tak, 31 sierpnia w Bracicach 
usłyszymy gwiazdę trąbki - Marko Markovića, który tym razem na Festiwalu zaprezentuje 
swój własny projekt. Miłośnikom muzyki i kultury bałkańskiej tego nazwiska nie trzeba 
przybliżać. Marko Marković to jeden z najpopularniejszych serbskich trębaczy i 
wokalistów, syn niekwestionowanej gwiazdy – Bobana Markovića. Marko Marković 
Brass Band wypracował swój własny, indywidualny styl. Słychać tam zarówno subtelne 
reggae czy elementy rumby, jak i beztroski, dyskotekowy beat, a całej tej mieszance 
towarzyszą artystyczne eksperymenty w zakresie kompozycji dźwięku. Wybuchową fuzję 
stylów, jaką serwuje na żywo, można podsumować jednym słowem: Ogień! Bojan Krstić to 
kolejna postać, która od lat odnosi same muzyczne sukcesy, wygrywając liczne cenione 
konkursy i światowej sławy festiwale. Rok temu Orkestar Bojana Krstića został 
laureatem 57. edycji słynnego festiwalu w Gučy. Czy trzeba lepszej rekomendacji?   

Po raz pierwszy w Polsce, właśnie w ramach 6. edycji Pannonica Folk Festival, 
wystąpi niepowtarzalna grupa - Šidski Trubači, która w Barcicach będzie świętować 
dwudziestolecie działalności. Zespół nosi dumne miano najlepszej orkiestry dętej  
Wojwodiny. Założycielem grupy jest profesor Mustafa Duraković – długoletni dyrektor szkoły 
muzycznej w Šid oraz nauczyciel gry na instrumentach dętych. Orkiestra wielokrotnie 
występowała na scenie w Gučy, podtrzymując stworzoną przez siebie tradycję występów w 
odróżniających się „wojwodińskich” strojach z dzwoniastymi, białymi spodniami i takimiż 
koszulami oraz nutą elegancji w postaci czarnych kamizelek i kapeluszy.  

Obowiązkowy punkt na mapie wakacji, jeśli chcecie przeżyć prawdziwą bałkańską 
przygodę. Karnety na Festiwal jeszcze w sprzedaży. Pannonica – ogień nie muzyka! 

 



6. EDYCJA PANNONICA FOLK FESTIVAL 

PANNONICA – OGIEŃ NIE MUZYKA! 

30.08-01.09.2018, BARCICE NAD POPRADEM 

 

PROGRAM, SCENA GŁÓWNA: 

30.08.2018, czwartek 

Babra (hu), Tibble Transsibiriska (swe), She’Koyokh (UK), Fanfara Transilvania (rom) 

31.08.2018, piątek: „GUČA DAY” 

Šidski Trubači (srb), Orkestar Danijela (srb), Orkestar Bojana Krstića (srb), Marko Marković 
Brass Band (srb) 

01.09.2018, sobota 

Nadara GypsyBand (rom/hu), Kroke feat. Neli Andreeva (pl+bg), BGKO Barcelona Gypsy 
BalKan Orchestra (esp), Divanhana (bos-her) 

 

ORGANIZATORZY: 

Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu 

Starosądecka Fundacja Kultury 

 

PARTNER GŁÓWNY 

Województwo Małopolskie 

 

MECENAT: 

Miasto i Gmina Stary Sącz 

Węgierski Instytut Kultury w Warszawie 

 

SPONSORZY: 

Piwniczanka 

Budweiser Budvar 

 

WWW 

www.pannonica.pl   



ZAPOWIEDŹ 

https://www.youtube.com/watch?v=c8e2VSyDAA8  

FB 

https://www.facebook.com/events/1608636915854524/   

 


