Orange Warsaw Festival 2022 za nami! Wróciliśmy! Aż trudno uwierzyć jaką drogę trzeba
było przejść, aby ponownie spotkać się na największym festiwalu muzycznym Warszawy,
który w ciągu dwóch dni zgromadził blisko 50 000 festiwalowiczów i festiwalowiczek.
„To nasz pierwszy koncert festiwalowy w tym roku. Kochamy Polskę i nie wyobrażaliśmy sobie
lepszego miejsca, aby zacząć trasę” - mówiła ze sceny Florence Welch. Z jej słowami z
pewnością może zidentyfikować się mnóstwo uczestników tegorocznej edycji. Pod wieloma
względami był to festiwal początków.

Przede wszystkim, pierwszy raz od 2019 roku ponownie spotykamy się na
festiwalach w ich pełnym wymiarze. Po 3 latach od ostatniej edycji ponownie
otworzyliśmy sezon – i to w pięknej, słonecznej pogodzie. Przez ten czas dorosło
zupełnie nowe pokolenie słuchaczy. Wielu z nich dopiero na OWF 2022 poznało
smak
przeżywania
wspólnych
chwil
na
najlepszych
koncertach.
Orange Warsaw Festival również dla artystów oznaczał pierwsze od wielu miesięcy

festiwalowe występy - tak jak w przypadku Tylera, The Creatora oraz Florence +
The Machine. Scena tętniła rapową energią podczas koncertu Stormzy’ego i
rockową podczas Foals. Natomiast Charli XCX pokazała, że jest królową w swojej
kategorii,
a
Sigrid
wypełniła
Warsaw
Stage
pozytywnym
vibem.
To był wyjątkowy czas także dla polskich artystów. „Orange Warsaw Festival był
pierwszym festiwalem, na jakim w ogóle byłam jako uczestnik. Nie sądziłam, że
kiedyś tu wystąpię” - mówiła Julia Wieniawa grająca świetnie przygotowaną
koncertową premierę debiutanckiej płyty. Dla Kinniego Zimmera był to pierwszy
koncert festiwalowy w życiu i nie mamy wątpliwości, że czeka go droga na dużo
większe sceny. Żabson & Young Igi nie ukrywali zachwytu nad skalą swojego
występu. Kacperczyk rozruszali publiczność Warsaw Stage, do składu której w
ostatnim momencie dołączyli również Karaś/Rogucki - i zagrali świetny koncert.
Natomiast dla Szczyla OWF był szczególny z jeszcze innego powodu. „Mam 22 lata
i gram na tym samym festiwalu co NAS i Joey Bada$$”, mówił ze sceny o
amerykańskich raperach, którzy występowali na Orange Stage w piątek.
Orange Warsaw Festival 2022 przechodzi do historii jako nowe otwarcie. Festiwale
wróciły! Tęskniliśmy za Wami! Przez te dwa dni widzieliśmy wyraźnie bjak bardzo
brakowało Wam tych emocji, wrażeń, spotkań i muzyki na żywo. Dopiero się
rozkręcamy!
Dziękujemy Orange, sponsorowi tytularnemu, a także Miastu Stołecznemu
Warszawa i pozostałym partnerom oraz patronom medialnym za wspaniałą
imprezę! Do zobaczenia na Orange Warsaw Festival 2023!

