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Festiwal "Reggae na Piaskach"
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Międzynarodowy Festiwal muzyczny „Reggae na Piaskach” jest jedną z najpopularniejszych w Polsce
imprez plenerowych promujących najbardziej wartościowe dokonania kultury reggae. To autorski pomysł i realizacja Stowarzyszenia „Strefa Kultury”, ciągle rozwijany i udoskonalany. W tym roku będzie
organizowany już po raz dziesiąty.
CZYM JEST FESTIWAL? Festiwal odbywa się w malowniczo położonym nad jeziorem Piaski w Ostrowie Wielkopolskim ośrodku. Koncerty odbywają się pod wielkim, mieszczącym do 2 tys. widzów, namiotem. Goście z całej Polski nocują na bezpłatnym polu namiotowym. Jest zawsze starannie przygotowany, od zapewnienia profesjonalnego nagłośnienia, ochrony, cateringu, miejsc noclegowych, po stoiska
z płytami, koszulkami i innymi gadżetami festiwalowymi. Festiwal z roku na rok rozrasta się, między innymi dzięki zaangażowaniu licznego grona przyjaciół imprezy i jej mecenasów. Festiwal odbywa się zawsze w lipcu, jako impreza rozpoczynająca sezon wakacyjnych spotkań festiwalowych reggae w Polsce. Podczas dotychczasowych dziewięciu edycji wystąpiła w Ostrowie cała polska czołówka zespołów
tego gatunku oraz wykonawcy zagraniczni, między innymi z Jamajki, Zimbabwe, Mozambiku, Irlandii,
Wielkiej Brytanii, USA, Niemiec, Bułgarii, Peru, Szwajcarii, Holandii. CO DLA PUBLICZNOŚCI? Dla
gości z całej Polski oferujemy - oprócz wartościowych koncertów - darmowe pole namiotowe, pełną gastronomię i unikalną przyjacielską, rodzinną atmosferę imprezy. Dla mieszkańców miasta Ostrowa Wielkopolskiego festiwal to wyjątkowa możliwość wysłuchania najlepszych zespołów reggae z Polski i świata, zapoznania z przedstawicielami egzotycznej kultury oraz spotkania z miłośnikami kultury reggae.
PROMOCJA MIASTA I REGIONU W promocję festiwalu zaangażowane są znane media lokalne, regionalne i ogólnopolskie oraz najpopularniejsze portale internetowe promującego tego rodzaju wydarzenia.
Imprezę poprzedza gazetowy dodatek specjalny, rozdawany bezpłatnie każdemu uczestnikowi. Prężnie
działa strona internetowa festiwalu: www.reggaenapiaskach.pl oraz profile na popularnych portalach
społecznościowych: Youtube, Myspace, Facebook. Obraz prawdziwego zainteresowania imprezą daje
forum internetowe działające pod adresem: www.rrr.com.pl Na tym jednym z najstarszych i najlepszych
polskich portali poświęconych reggae wątek ostrowskiego festiwalu odwiedzany był kilkadziesiąt tysięcy
razy, a liczba ta stale rośnie. Ponieważ znaczna część publiczności to przyjezdni, impreza jest dla nich
okazją do poznania różnorakich walorów miasta Ostrowa Wielkopolskiego. To okazja do poznania oferty kulturalnej miasta i regionu, ale również propozycji czynnego wypoczynku w miejskim parku rozrywki
nad zalewem Piaski. Poprzez to, festiwal stał się doskonałą okazją do promocji Ostrowa Wielkopolskiego wśród uczestników z całej Polski.
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