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W dniu wydania jej drugiego albumu „Romance” wita-
my Camilę Cabello na Orange Warsaw Festival 2020. 
Od premiery solowego debiutu „Camila” (2018) kubań-
ska wokalistka, która rozpoczynała karierę w formacji 
Fifth Harmony, jest jednym z największych objawień 
muzycznych ostatnich lat. Album już w pierwszym 
tygodniu trafił na szczyt zestawienia Billboard 200, 
do czego przyczynił się między innymi spektakularny 
sukces utworu „Havana”, który stał się numerem jeden 
w 80 krajach i najczęściej streamowanym żeńskim 
utworem w historii. Podobną popularnością cieszy 
się również nagrany z Shawnem Mendesem przebój 
„Señorita”, który już przekroczył miliard odtworzeń 
w Spotify, a sama Camila zajmuje obecnie w serwisie 
3 miejsce wśród najczęściej streamowanych artystów 
na świecie. Jeszcze pod koniec 2018 roku Cabello 
otrzymała pierwsze nominacje do Grammy i BRITs, 
a niedługo potem zanosiła do domu statuetki Video 
Music Awards czy American Music Awards. Camila 
Cabello jest jednym z dwóch headlinerów 5 czerwca. 
Występ w Warszawie będzie jej pierwszym koncertem 
w Polsce.

CAMILA CABELLO, TYLER, THE CREATOR, 
5SOS, BROCKHAMPTON I YOUNG THUG  
NA ORANGE WARSAW FESTIVAL 2020!

JAK NAKAZUJE TRADYCJA, 6 GRUDNIA NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ PREZENTÓW. 
CZAS ODSŁONIĆ PIERWSZE KARTY TRZYNASTEJ EDYCJI ORANGE WARSAW FESTIVAL! 

PIERWSZYMI HEADLINERAMI FESTIWALU BĘDĄ CAMILA CABELLO I TYLER, THE CREATOR. 
LINE-UP ZASILAJĄ RÓWNIEŻ FORMACJE 5SOS ORAZ BROCKHAMPTON. 

DO ZOBACZENIA W 2020 ROKU W DNIACH 5-6 CZERWCA, 
NA TERENIE TORU WYŚCIGÓW KONNYCH SŁUŻEWIEC.

CAMILA CABELLO
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Jedna z najbarwniejszych i najbardziej nieoczywistych 
postaci współczesnego hip-hopu. Przez lata był nie-
formalnym liderem i współzałożycielem kolektywu 
hip-hopowego Odd Future, w pewnym momencie 
najważniejszego środowiska kalifornijskiego rapu. 
Jego solowym debiutem był mixtape „Bastard” (2009). 
Skomponował i wyprodukował praktycznie wszyst-
kie utwory na swoich pięciu studyjnych albumach. 
Do tego kręcił teledyski, które same w sobie stawały 
się małymi dziełami sztuki. Jego pierwsze cztery płyty 
– „Goblin”, „Wolf”, „Cherry Bomb” i „Flower Boy” – zna-
lazły się w pierwszej piątce amerykańskiego Billboar-
du, a tegoroczny album „Igor” był pierwszym w karie-
rze Tylera, który zadebiutował na pierwszym miejscu 
w USA. Na wydawnictwie nie zabrakło dużych nazwisk 
(m.in. Kanye West, Playboi Carti, Pharrell, Lil Uzi Vert, 
Solange, CeeLo Green czy Charlie Wilson), a całość 
promował świetny „Earfquake”. Tyler, The Creator jest 
drugim headlinerem 5 czerwca.

TYLER, THE CREATOR 
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Pochodzący z Australii zespół jest obecnie jedną 
z najbardziej wyczekiwanych grup w Polsce i niewąt-
pliwie należy do grona artystów posiadających najbar-
dziej wytrwały i oddany fanbase na świecie. Formacja 
powstała w 2011 roku z inicjatywy szkolnych kolegów 
– Luke’a Hemmingsa, Michaela Clifforda i Caluma 
Hooda, a w tym samym roku dołączył do nich perkusi-
sta Ashton Irwin. Chociaż nie posiadali żadnej promo-
cji poza social mediami, ich pierwsza EP-ka „Unplug-
ged” trafiła w 2012 roku na 3 miejsce iTunes w Australii 
i szybko zaczęła docierać poza granice ich kraju. 
W 2013 i 2014 dołączyli do One Direction podczas 
międzynarodowej trasy. Szybko zyskali nowych fanów 
w Ameryce Północnej i Europie, a ich kolejna EP-ka 
„She Looks So Perfect” debiutowała w na 2 miejscu 
w USA. Kiedy w maju 2014 wydawali imienny debiu-
tancki album, nie było wątpliwości, co do ich statusu 
– płyta zajęła pierwsze miejsca w kilkunastu krajach. 
Do tej pory formacja wydała 3 płyty. Ostatnia z nich, 
„Youngblood”, ukazała się w ubiegłym roku i spotka-
ła się ze świetnym przyjęciem, między innymi dzięki 
sukcesowi tytułowego utworu. 5 Seconds of Summer 
wystąpią na Orange Warsaw Festival 2020 5 czerwca.

5S0S
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Amerykański kolektyw to jedna z najważniejszych i naj-
bardziej aktywnych grup hip-hopowych ostatnich lat. 
Formacja, w której skład wchodzą zarówno raperzy, 
wokaliści, jak i producenci oraz artyści graficzni, liczy 
kilkanaście osób. I chociaż składa się wyłącznie z męż-
czyzn, nie można odmówić jej różnorodności. Wśród 
jej członków są zarówno osoby o niemal wszystkich 
kolorach skóry, a także hetero i homoseksualiści. 
Ta mieszanka niejednokrotnie bywa również inspiracją 
do kawałków BROCKHAMPTON. Chociaż powstali w 
2015 roku (wcześniej działali jako AliveSinceForever), 
do dziś zdążyli wydać już 5 albumów. Po płytowej 
trylogii „Saturation”, ubiegłoroczny „Iridescence” zade-
biutował na pierwszym miejscu zestawienia Billboard 
200, a wydany w sierpniu „Ginger” zajął w USA trzecie 
miejsce. Formacja zagra na festiwalu 6 czerwca.

BROCKHAMPTON
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z ramienia Organizatora Festiwali – firmy Alter Art: 
Aleksandra Krakowska 
New Media & Marketing Manager 
media@alterart.pl

z ramienia Sponsora Festiwali – firmy Orange Polska: 
Wojciech Jabczyński 
Rzecznik Orange Polska 
biuro.prasowe@orange.com

DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELĄ:

Amerykański raper i wokalista od kilku lat rośnie w siłę 
na światowej scenie hip-hopowej. Young Thug zy-
skał międzynarodowy rozgłos już w 2014 roku, kiedy 
singlem „Stoner” wbił się do pierwszej 50 na liście 
Billboard Hot 100. W tym samym roku pojawił się 
w kawałkach takich raperów jak T.I czy Tyga. W 2017 
jego popularność znacznie wzrosła dzięki gościn-
nemu udziałowi w  kawałku „Havana” Camili Cabel-
lo, jednym z największych przebojów ostatnich lat. 
Po serii dobrze przyjętych mixtape’ów, w sierpniu 
ukazała się jego debiutancka płyta „So Much Fun”. 
Album, na którym pojawili się między innymi Travis 
Scott, Future, Machine Gun Kelly, Lil Uzi Vert, 21 Sa-
vage, Quavo, Juice Wrld czy J. Cole, zadebiutował 
na pierwszym miejscu w USA. Young Thug wystąpi 
na OWF 5 czerwca.

YOUNG THUG

Karnet 2 DNI - 419    PLN
Karnet 2 DNI N (dla os. z niepełnosprawnością) - 419    PLN
Karnet 2 DNI z 15% rabatem 
dla Klientów Orange - 357 PLN
Karnet 2 DNI N (dla os. z niepełnosprawnością) 
z 15% rabatem dla Klientów Orange - 357 PLN

Bilet 1-dniowy - 279 PLN
Bilet 1-dniowy N (dla os. z niepełnosprawnością) - 279 PLN
Bilet 1-dniowy z 15% rabatem 
dla Klientów Orange - 238 PLN
Bilet 1-dniowy N (dla os. z niepełnosprawnością) 
z 15% rabatem dla Klientów Orange - 238 PLN

Karnet 2 DNI VIP - 999 PLN Bilet 1-dniowy VIP - 609 PLN

(do 19.12 lub do wyczerpania puli biletów - w zależności od tego, co nastąpi wcześniej)

EARLY BIRD TICKETS

Więcej szczegółów na www.orangewarsawfestival.pl Bilety dostępne na www.altersklep.pl

https://orangewarsawfestival.pl/pl
https://www.alterart.pl/shop/sklep.php?cat=1

