PGE po raz pierwszy na OFF Festivalu
2 sierpnia w Katowicach rozpoczyna się jedna z najważniejszych imprez muzycznych w Polsce – OFF Festival. Po raz pierwszy
sponsorem tego wydarzenia będzie PGE Polska Grupa Energetyczna, dostarczając energię z odnawialnych źródeł.
W ciągu trzech festiwalowych dni, publiczność będzie mogła usłyszeć ponad 90. artystów, w tym My Bloody Valentine oraz The
Smashing Pumpkins. Wystąpi też Zbigniew Wodecki z zespołem Mitch & Mitch, oraz Super Girl & Romantic Boys. OFF Festival to również
film, literatura, czy sztuki wizualne. W Kawiarni Literackiej, którą zaopiekuje się w tym roku Krzysztof Varga, spotkać będzie można
czołowych polskich pisarzy i poetów. Kamil Sipowicz i Jacek Dehnel będą oceniać teksty kultowych utworów, a Konstanty Usenko –
frontman Super Girl & Romantic Boys wystąpi w roli autora niezwykłej książki o muzycznym undergroundzie w ZSRR. Z kolei po ostatnim
koncercie na Scenie Leśnej, w ramach Kina Nocnego, będzie można obejrzeć niezależne filmy dokumentalne i fabularne. Pojawi się też
wyjątkowo silna reprezentacja współczesnej sztuki. Na całej przestrzeni festiwalowej będzie można oglądać obrazy z kolekcji Muzeum
Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie, na billboardzie podziwiać pracę Jakuba Juliana Ziółkowskiego, a na koszulkach i gadżetach
przyglądać się dziełom Wilhelma Sasnala. PGE zaprasza do odwiedzenia Laboratorium Energii PGE, gdzie dzięki prezentacjom i
doświadczeniom przeprowadzanym przez pracowników Politechniki Warszawskiej będzie można się dowiedzieć jak z różnych źródeł
powstaje energia elektryczna. Laboratorium zostało podzielone na cztery strefy nawiązujące do czterech żywiołów – Wody, Ognia,
Powietrza i Ziemi. Każdemu przypisano jedno ze źródeł energii i jedną z dyscyplin sportowych sponsorowanych przez PGE – windsurfing,
koszykówkę, siatkówkę i piłkę ręczna. Przykładowo w „Strefie Wody” będą realizowane doświadczenia zakresu hydroenergetyki,
uczestnicy poznają m.in. zasadę funkcjonowania i budowę elektrowni wodnych. Po części naukowej będą mogli sprawdzić swoje
umiejętności utrzymania równowagi na desce windsurfingowej. Organizatorzy OFF Festivalu podejmują szereg działań, aby impreza
mogła być jak najbardziej przyjazna Ziemi. Od lat segregowane są śmieci, kosze wykonane z papieru z recyklingu, a napoje podawane w
biodegradowalnych kubkach. W tym roku w strefie gastronomicznej o 50% wzrośnie ilość produktów żywnościowych z ekologicznych
źródeł. Organizatorzy włączyli się również w prace organizacji, które pomagają się wymieniać wiedzą i doświadczeniami na temat ekologii
z innymi festiwalami w Europie. Więcej informacji: www.off-festival.pl (http://www.off-festival.pl)

