
  

Sam Smith na Orange Warsaw Festival 2023! 

  

Zdobywcy 4 nagród Grammy, Oscara, Złotego Globu, 3 BRIT Awards oraz 6 

MOBO Awards i twórcy absolutnego hitu ostatnich tygodni „Unholy”, dzięki 

któremu bez wątpienia powalczą o kolejną nagrodę Grammy podczas 

przyszłorocznej gali, otworzą festiwalowy sezon w stolicy! Lepszego 

rozpoczęcia lata nie mogliśmy sobie wyobrazić!  

  

14 edycja Orange Warsaw Festival odbędzie się na warszawskim Służewcu w 

dniach 2 i 3 czerwca 2023 r. 

https://links.alterart.pl/c/itA/caJ/FfJiYhg-4DG1I7Xk4swd6a/m3/ZB6/F/8868e27f


  

Od momentu swojego powstania, w ciągu ostatnich 13 lat, festiwal zmieniał swoją przestrzeń i 
formę, jednak jego celem jest zagwarantowanie fanom muzyki wydarzenia kulturalnego na 
najwyższym światowym poziomie. W tę narrację perfekcyjnie wpisują się pierwsi potwierdzeni 
artyści - Sam Smith deklarują, że są w najlepszej możliwej formie. Rok 2023 niezaprzeczalnie 
będzie ich rokiem. 
  
„Gloria” najnowszy, czwarty studyjny album Sama ukaże się 27 stycznia 2023 roku. 13-
utworowa płyta będzie najodważniejszym z ich dotychczasowych wydawnictw. Płytę 
zapowiada „Unholy” — ich ósmy utwór #1. Piosenka ma już ponad 400 milionów streamów na 
Spotify i zajmuje 1. miejsce na świecie zarówno na Spotify, jak i Apple Music. Gloria to nie tylko 
objawienie, ale coś w rodzaju osobistej rewolucji. Od czasu ich debiutanckiego albumu „In The 
Lonely Hour” (2014), Smith zgromadzili konstelację błyskotliwych osiągnięć: 35 milionów 
sprzedanych albumów, 250 milionów singli, 45 miliardów streamów na wielu platformach, 
cztery Grammy, trzy BRIT Awards, sześć MOBO, Złoty Glob, jeden Oscar, dwa albumy nr 1, 
pięć singli nr 1, dwa single nr 1 jako wokaliści klubowych hitów „Naughty Boy” („La La La”, 
2013) i Calvina Harrisa („Promises”, 2018). Ale „Gloria” to inny rodzaj osiągnięć, który nie jest 
grą liczbową. To olśniewający, wystawny, wyrafinowany, nieoczekiwany i czasami ekscytująco 
ostry dźwięk twórczego serca Sama Smitha. „Gloria ma ogromny wpływ na kobiety” — mówią 
Smith. Dominując na TikToku, Sam należą obecnie do zaledwie trójki artystów, którzy 

https://links.alterart.pl/c/itA/caU/FfJiYhg-4DG1I7Xk4swd6a/m3/ZB6/F/12cb7c27


zadebiutowali w tym roku na 1. miejscu oficjalnych list przebojów w Wielkiej Brytanii. Aktualnie 
utrzymują się już drugi miesiąc na podium listy. 
  
"Bardzo się cieszę, że rozpoczynamy festiwalowe ogłoszenia Orange Warsaw Festival od 
Sama Smitha. To ich pierwszy ogłoszony występ festiwalowy w 2023 roku! Wspaniali i bardzo 
oczekiwani artyści, których koncerty są zawsze niezwykłym przeżyciem i widowiskiem. Przed 
nami nowa płyta Sama, a już w tej chwili ich nowy przebój „Unholy” jest najczęściej 
streamowaną piosenką na świecie! Zaczynamy warszawskie ogłoszenia festiwalowe." - mówi 
Mikołaj Ziółkowski, Alter Art. 
  
Sam Smith na Orange Stage w piątek, 2 czerwca 2023. 
  
  
Orange Warsaw Festival został właśnie nominowany do prestiżowej europejskiej nagrody Best 
Medium Sized Festival, a we wrześniu otrzymał nagrodę dla Najlepszego Dostępnego 
Wydarzenia podczas Festiwalu Kultury Bez Barier – to bardzo ważne wyróżnienie i motywacja 
do dalszego działania. 
  

  

EARLY BIRD TICKETS wchodzą do sprzedaży w poniedziałek, 21.11.2022 o godzinie 
10:00 (do 30.11.2022 lub do wyczerpania puli) 
  
Karnet 2 dni - 529 zł 
Karnet 2 dni z 15% rabatem dla Klientów Orange - 450 zł 
  

  

Jeśli nie chcesz już otrzymywać wiadomości od ALTER ART, kliknij w link. 
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