
  

Joey Bada$$, jeden z  najciekawszych reprezentantów nowojorskiego hip-hopu, zamyka 

program tegorocznej edycji Orange Warsaw Festival! Już tylko dni dzielą nas 

największego muzycznego festiwalu Warszawy, na którym wystąpią Tyler, The Creator, 

Florence + The Machine, Charli XCX, NAS, Stormzy, Foals, Sigrid, Earl Sweatshirt i Joey 

Bada$$, a także świetny polski skład - Kasia Lins, Rosalie., Kukon, Kacperczyk, Żabson 

& Young Igi, Szczyl, Kinny Zimmer, Julia Wieniawa i Zalia. 3-4 czerwca, Tor Wyścigów 

Konnych Warszawa-Służewiec! 

 

 

 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOEY BADA$$ 
Jeden z najciekawszych reprezentantów nowojorskiego rapu otworzy Orange Stage 3 czerwca! 
Współzałożyciel hip-hopowego kolektywu Pro Era świętuje w tym roku 10-lecie debiutanckiego mix 
tape'u "1999". Jego 2 ostatnie płyty trafiły do Top 5 w USA. W czerwcu wydaje swój kolejny album 
"2000", a już za 9 dni pojawi się w Warszawie! 
 

 

 

 

  

 

https://orangewarsawfestival.pl/pl/line-up
https://orangewarsawfestival.pl/pl


OWF 2022 otwiera sezon powrotu 
największych muzycznych festiwali. Już 
niedługo ponownie poczujemy emocje 
wspólnego spotkania na najlepszych 
koncertach! Aby ułatwić swobodne wejście 
na festiwal, wymianę biletów i karnetów na 
opaski uruchomimy już dwa dni wcześniej - 
1 czerwca. Gdzie i w jakich godzinach 
będzie można to zrobić? Na stronie 
orangewarsawfestival.pl przygotowaliśmy 
odpowiedzi na te i wiele innych pytań, które 
pomogą przygotować się na do OWF 2022. 
Dowiesz z niej się również m.in. jak 
dojechać na festiwal, jakie rodzaje 
płatności obowiązują podczas tegorocznej 
edycji czy szczegółów dotyczących 
festiwalowej strefy dla dzieci. Sprawdź 
sekcję Praktyczne Informacje. 
 

 

    

 

 

 

   

 

Orange Warsaw Festival jest także jednym z 
najbardziej dostępnych dla osób z 
niepełnosprawnościami festiwali muzycznych 
w Polsce. Naszym priorytetem jest, aby 
festiwal był miejscem przyjaznym dla 
wszystkich oraz bezpieczną przestrzenią 
doświadczania pozytywnych emocji. We 
współpracy z organizacjami pozarządowymi 
wprowadziliśmy szereg usług i narzędzi dla 
osób z różnymi niepełnosprawnościami, 
mających na celu ułatwione poruszanie się po 
terenie i korzystanie z festiwalowych atrakcji, 
m.in. Punkt Obsługi Priorytetowej, platformy 
przy obu scenach, wsparcie wolontariuszy, 
pętle indukcyjne, audiodeskrypcja koncertów 
na scenie głównej, a także bilet kategorii N 
uprawniający do uczestnictwa wraz z osobą 
wspierającą. Pełną listę rozwiązań w zakresie 
dostępności można znaleźć na stronie w 
zakładce Dostępny Orange Warsaw Festival  

Orange Warsaw Festival jest także jednym   

 

 

 

    

 

 

  

 

https://orangewarsawfestival.pl/pl/informacje/praktyczne-informacje
https://orangewarsawfestival.pl/pl/ozn/1_ozn
https://orangewarsawfestival.pl/pl/informacje/praktyczne-informacje
https://orangewarsawfestival.pl/pl/ozn/1_ozn


 
Dzięki współpracy z Miastem Stołecznym 
Warszawa w dniach 3 – 4 czerwca oraz 5 
czerwca do godz. 4:00 rano z 
warszawskiego transportu miejskiego 
uczestnicy Orange Warsaw Festival 
skorzystają na podstawie opaski 
festiwalowej, bez konieczności kupna 
biletów czy używania karty miejskiej! 
Dodatkowo uruchomiona zostanie 
specjalna linia autobusowa dla 
festiwalowiczów. Możesz także przyjechać 
rowerem! Od strony ul. Puławskiej będzie 
znajdował się parking na ok. 100 rowerów. 
 

    

 

   

 

FINAL CALL TICKETS 
  
Karnet 2 dni - 529 zł 
Karnet 2 dni N (dla osób z niepełnosprawnością) - 529 zł 
Karnet 2 dni z 15% rabatem dla Klientów Orange - 450 zł 
Karnet 2 dni N (dla osób z niepełnosprawnością) z 15% rabatem dla klientów Orange - 450 zł 
Karnet 2 dni ze zniżką dla dzieci - 265 zł 
  
Bilet jednodniowy - 329 zł 
Bilet jednodniowy N (dla osób z niepełnosprawnością) - 329 zł 
Bilet jednodniowy z 15% rabatem dla Klientów Orange - 280 zł 
Bilet jednodniowy N (dla osób z niepełnosprawnością) z 15% rabatem dla klientów Orange 
- 280 zł 
Bilet jednodniowy ze zniżką dla dzieci - 165 zł 
  
Pakiet  łączony: karnet Orange Warsaw Festival + karnet Open’er Festival - 1140 zł 
  
Na ten moment czekaliśmy długo! Dlatego przypominamy, że wszystkie festiwalowe bilety i 
karnety zakupione na rok 2020 i 2021 zachowują ważność na edycję 2022. Więcej informacji   

  

  

https://orangewarsawfestival.pl/pl
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