IDEALISTIC FESTIVAL 2019

Idealistic Festival er en ny festival og paraplyorganisation for uafhængige pladeselskaber
og musikere i Europa. Festivalen er organiseret af Københavnsk baserede musikere Kamil
Piotrowicz og Szymon Gąsiorek samarbejde med spillesteder: ALICE i København og SPATiF i
Warszawa, Polen.
Idealistic Festival blev etableret for at styrke det uafhængige musikmiljø ved at give musikere,
minifestivaler, kollektiver, artister og pladeselskaber en fælles platform at udtrykke sig på og på sigt
søge større indflydelse i det eksisterende musiske økosystem.
Den årlige festival er første skridt i Idealistic Festival aktiviteter, der åbner i København og rejser
videre til Warszawa den her år og mere europæiske byer i fremtiden.
Vi søger Københavns Kommune om støtte til københavnske del, der finder sted i ALICE
i København 16.-17. Oktober 2019 og præsenterer de navne:
Jaleh Negari [DK
E/I [DK/PL/IT/SE]
Rafał Ryterski [PL]
Greta Eacott [UK]
Plastic Poetry (Piotrowicz/Wojtczak) [PL]
Me (at) a plastic gun [IT]
Erik Kimestad [NO]
delay_ok [PL]
Fælles for Idealistic Festivals artister er, at de tager individuelt og selvstændigt initiativ til at udvikle,
ændre og påvirke den kunstneriske musikverden. Ønsket med festivalen er at samle disse ildsjæle
på tværs af genre, æstetik, disciplin og nationalitet og give dem en fælles platform og mødested
samt tilbyde nye publikumsgrupper koncertoplevelser med Europas spirende alternative
undergrundsscene.
Idealistic Festivals samarbejdspartnere bidrager til annoncering og markedsføring af festivalen. Et
stort netværk af aktører vil således være med til at skabe synlighed omkring koncerterne gennem
plakater, nyhedsbreve, hjemmesideopslag, flyers, facebook-events og presseomtale.
Valget af en etableret (dog nyere) samarbejdspartner, fremfor et mindre og mere nichepræget
spillested, skyldes et ønske om at skabe en større målgruppe for de uafhængige og
eksperimenterende navne.
Mål for Idealistic Festival 2019: Visions koncerter er udsolgte eller velbesøgte.
Langsigtet mål for Idealistic Festival: Idealistic støtter som paraplyorganisation med årlige
festivaler i flere europæiske byer det uafhængige musikmiljø.

