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           Jest mi niezwykle miło poinformować, iż w dniach 9-13 października br. 

odbędzie się w Krakowie siódma edycja Grechuta Festival - największego w Polsce 

wydarzenia poświęconego pamięci Marka Grechuty.  

 Jego głównym elementem jest konkurs dla młodych artystów i debiutantów na 

interpretacje piosenek Marka Grechuty. Konkurs ma charakter otwarty, bez 

ograniczeń wiekowych i zawodowych. Szczególnie zachęcamy młodych 

wykonawców, stających u progu artystycznych wyborów.  

 Warunkiem uczestnictwa w konkursie  jest nadesłanie dwóch dowolnych, 

nagranych przez kandydatów utworów z repertuaru Marka Grechuty. Termin 

nadsyłania zgłoszeń upływa 15 września br. Spośród nich Komisja Kwalifikacyjna 

wyłoni dwudziestu finalistów, którzy 11 października br. wystąpią w Finale Konkursu 

w Krakowie.  Tam laureatów konkursu wyłoni Jury, w którego składzie poza mną 

zasiadają m.in.: kompozytorzy Jan Kanty Pawluśkiewicz i Grzegorz Turnau, 

założyciel zespołu Skaldowie Andrzej Zieliński, poeta Michał Zabłocki, ostatni 

pianista grupy Anawa Paweł Piątek i reżyser Piotr Poraj-Poleski.    Na zwycięzcę 

konkursu czeka nagroda główna w wysokości 8 000 zł, a na pozostałych laureatów 

nagrody w wysokości 5 000 zł i 3 000 zł. Laureaci konkursu wezmą także udział  

w Gali Finałowej Festiwalu w Krakowie w dniu 13 października, podczas której 

wystąpią wśród znakomitych polskich muzyków. 

 Po raz pierwszy w Polsce zgłoszenia do konkursu można składać  poprzez 

specjalną aplikację internetową o nazwie smooNOTE, dostępną na stronie 

http://www.grechutafestival.pl/


 

www.grechutafestival.pl. To niezwykle prosty, intuicyjny system do obsługi zgłoszeń 

opracowany w ramach inkubatora innowacyjności Science2Bussiness, przeznaczony 

dla organizatorów różnego rodzaju wydarzeń. Twórca firma PhX Group udostępniła 

go nieodpłatnie na rzecz Grechuta Festival. Aplikacja służy kandydatom do prostego 

dokonania zgłoszenia, organizatorowi do zarządzania zgłoszeniami, a recenzentom do 

łatwej oceny zgłoszeń (więcej na www.smooNOTE.com). 

 W poprzednich  edycjach konkursu Interpretacje triumfowali: w roku 2011 

Ada Bujak i zespół Aire Andaluz, a w 2010 roku Tomasz Steńczyk, a w 2009 roku 

Karolina Leszko. 

 Po raz pierwszy organizatorem Grechuta Festival jest Fundacja Korowód im. 

Marka Grechuty z siedzibą w Krakowie. Media Partnerami Festiwalu są  TVP S.A. 

Program 2, Radio RMF FM i RMF Classic, dziennik Rzeczpospolita i firma 

outdoorowa Ströer.  Sponsorem Festiwalu jest Alma Market S.A. Partnerami 

Festiwalu są Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydent Miasta 

Krakowa Jacek Majchrowski i  Marszałek Województwa Małopolskiego. 

 Zasady, Regulamin konkursu i wszelkie dodatkowe informacje znajdują się na 

stronie www.grechutafestival.pl. Wszelkich informacji udzieli Państwu rzecznik 

prasowy pan Jakub Baran jakubbaran@grechutafestival.pl tel. 606 365 590. 

 Tegoroczny Grechuta Festival odbędzie się w Krakowie w terminie 9-13 

października. W tym czasie na widzów czeka wiele atrakcji, m.in.: III. Krakowska 

Gala Kabaretowa z udziałem słynnych polskich kabaretów i Gala Finałowa Festiwalu 

z koncertem doskonałych artystów. O kolejnych atrakcjach poinformujemy Państwa 

wkrótce.  

Serdecznie zapraszam, 

Danuta Grechuta 

        www.grechutafestival.pl 
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