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Koncerty w okolicy w 2019 roku [aktualizacja: 18.06.2019]
21.05.2019.

Jak pisaliśmy wcześniej, tegoroczne Dni Przedborza odbędą się 22-23 czerwca. Gwiazdą pierwszego dnia
będzie zespół Golden Life. Inne gminy także oferują koncerty znanych gwiazd. Kogo więc zobaczymy w
najbliższym czasie w okolicy?
MykaROCK Festival (17 sierpnia 2019 r.)

Dni Kleszczowa (25-26 czerwca 2019 r.)

Dni Radomska (1-2 czerwca 2019 r.)

Cepeliada w Sulmierzycach (1 czerwca 2019 r.)

Dni Gorzkowic (8-9 czerwca 2019 r.)

Dni Włoszczowy (15-16 czerwca 2019 r.)
Kto wystąpi podczas dni miast i gmin w Piotrkowie i powiecie piotrkowskim?
(źródło: http://piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl/)
W dniach 25-26 maja w Moszczenicy przy GOKiS odbędzie się IX edycja Motofestynu. W programie:
parada motocyklowa, wystawa i pokaz aut zabytkowych, tunigowanych, Mustangów, auta i motocykla
offroad, pokazy w wykonaniu Rafał Luberdy - wielokrotnego mistrza polski w trialu motocyklowym i
wiele innych atrakcji. Na scenie wystąpi między innymi zespół 4 Szmery, grający covery AC/DC. Gwiazdą
imprezy będzie zespół Big Cyc.
Zespół MiG będzie gwiazdą tegorocznego Święta Gminy Wola Krzysztoporska, które odbędzie się 25
maja. Wystąpią także zespoły Claris i Helou.
Dni Gminy Rozprza odbędą się w dniach 15-16 czerwca 2019. Impreza odbędzie się na stadionie w
Rozprzy. W programie pierwszego dnia: występy dzieci i młodzieży szkolnej oraz koncert zespołu Power
Play. W niedzielę, drugiego dnia, odbędzie się turniej sołectw, występy Kół Gospodyń Wiejskich oraz
koncert zespołu MiG.
15-16 czerwca odbędą się także tegoroczne, jubileuszowe XX Dni Wolborza. W sobotę wystąpi m.in. Papa
D. W niedzielę gwiazdą będzie Zakopower.
Tegoroczne Imieniny Piotrków odbędą się w dniach 21-23 czerwca. Pierwszego wieczoru ulicami miasta
przebiegną uczestnicy Piotrkowskiego Nocnego Półmaratonu Wielu Kultur, za to w sobotę, 22 czerwca
wystąpią zespół HappySad oraz Mateusz Ziółko. Gwiazdą 23 czerwca będzie Natalia Nykiel.
15 sierpnia w Sulejowie odbędzie się biesiada rodzinna. Organizatorzy zaplanowali tego dnia widowiskową
inscenizację multimedialną na Podklasztorzu. Będą bractwa, grupy rekonstrukcyjne, inscenizacja bitwy
gen. Dąbrowskiego z oddziałami austriackimi z 1809 r. Dzień później, na Polance, odbędzie się Święto
Miasta i Gminy Sulejów. Zaplanowane są cztery koncerty, a główną gwiazdą będzie zespół Piersi.
Dni Tomaszowa Mazowieckiego
(źródło: http://tomaszowmazowiecki.naszemiasto.pl)
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Dni Tomaszowa Mazowieckiego odbędą się w ostatni weekend czerwca, w dniach 28-30 czerwca. W
piątek 28 czerwca, na placu Tadeusza Kościuszki zaprezentuje się zespół Tulia. W sobotę wieczorem
zabawa przeniesie się na tomaszowskie błonia. Tam wystąpią Paluch oraz Coma. W niedzielę podczas Dni
Tomaszowa 2019 wystąpią: Roksana Węgiel, Czadoman, Sylwia Grzeszczak oraz Piotr Cugowski.

____________________________________________
Jak co roku w klubie muzycznym Bogart w Gomunicach również wystąpi wiele znanych zespołów. Już
dziś wiemy, że 18.10.2019 r. zagra Proletaryat, natomiast 16.11.2019 r. Sebastian Riedel & Cree.
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