
organizatorzy współorganizator

Projekt muralu ANDRZEJ PĄGOWSKI

Andrzej Pągowski, jeden najbardziej rozpoznawalnych polskich artystów 
grafików, twórca około tysiąca pięciuset plakatów promujących spektakle 
teatralne, produkcje filmowe i festiwale, autor murali, portretów, rysunków 
i scenografii. Laureat kilkudziesięciu nagród i wyróżnień, w tym czterokrot-
nie pierwszej, raz drugiej i trzykrotnie trzeciej nagrody oraz wyróżnienia 
w konkursie na najlepszy plakat filmowy ogłaszany przez magazyn „The Hol-
lywood Reporter” w Los Angeles. Pierwszą z najwyższych otrzymał w 1981 
roku za plakat ilustrujący musical „Hair”. W 2019 został laureatem X edycji 
konkursu Wybitny Polak.



Po raz 12. w lipcu spotykamy się w Suwałkach, aby wspólnie przeżywać wielkie europejskie 
święto bluesa, jakim jest Suwałki Blues Festival. W tym roku nasza sztandarowa impreza zaczyna 
się 11 lipca, a blues będzie słychać na ulicach miasta do 14 lipca. W Suwałkach wystąpią Kenny 
Wayne Shepherd Band (USA), The Allman Betts Band (USA), Lucky Peterson (USA), Ronnie 
Baker Brooks (USA), Sari Schorr (USA), The Cash Box Kings (USA) czy Corey Harris Acoustic 
Trio (USA/IT) podczas koncertu otwarcia w Suwalskim Ośrodku Kultury i wielu, wielu innych.

Zaplanowaliśmy ponad 50 koncertów na kilku scenach plenerowych i w klubach. Tradycyjnie 
podczas Suwałki Blues Festival muzyka bluesowa będzie rozbrzmiewała w naszym mieście 
praktycznie na okrągło, od przedpołudniowych śniadań bluesowych po koncerty plenerowe 
i późnonocne jam sessions. 

Zapraszam do uczestniczenia we wszystkich festiwalowych wydarzeniach, do wspólnej 
zabawy, dzielenia się przyjaźnią i życzliwością, do tworzenia niepowtarzalnej atmosfery, która 
zawsze u nas panuje. 

W ciągu ponad dziesięciu lat festiwal dołączył do najlepszych tego typu imprez w Polsce 
oraz znaczących wydarzeń bluesowych w Europie. Zarówno przez artystów, jak i wielu dzienni-
karzy muzycznych Suwałki są określane mianem europejskiej stolicy bluesa. 

Od 11 do 14 lipca widzimy się na Suwałki Blues Festival. Czekamy na Was!

  Z bluesowym pozdrowieniem
prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

For the 12th time in July, we meet i n Suwałki to jointly experience the great European festival 
of blues - Suwałki Blues Festival. This year our fl agship event starts on 11th of July, and the blues 
will be heard on the streets of the city until 14th of July. In Suwałki, we will hear, among others, 
Kenny Wayne Shepherd Band (USA), The Allman Betts Band (USA), Lucky Peterson (USA), 
Ronnie Baker Brooks (USA), Sari Schorr (USA), The Cash Box Kings (USA) as well as Corey 
Harris Acoustic Trio (USA/IT) during opening concert at Suwałki Culture Centre.  

We have planned over 50 concerts at several outdoor stages and in clubs. Traditionally, during 
Suwałki Blues Festival, blues music will resound in our city practically around the clock, from 
morning blues breakfasts to open-air concerts and late-night jam sessions. 

I invite you to participate in all festival events, to have fun, share friendship and kindness,
to create a unique atmosphere that always prevails in us.

Over the past ten years, the festival has joined the best events of this type in Poland and
signifi cant blues events in Europe. Suwałki city is referred to as the European capital of blues
by the artists as well as many music journalists.

Let’s meet at the Suwałki Blues Festival from 11th until 14th of July. We are looking forward to seeing you!

                                                                  With blues greetings
President of Suwałki City

Czesław Renkiewicz 

Wydawca: Suwalski Ośrodek Kultury, instytucja kultury Miasta Suwałki
ul. Papieża Jana Pawła II 5, 16-400 Suwałki, tel. +48 87 563 85 00, www.soksuwalki.eu 

Redakcja: Bogdan Topolski, Magdalena Tumialis, Dorota Skłodowska
Tłumaczenie: Magdalena Tumialis

Projekt graficzny logo festiwalu: Stanisław J. Woś
Skład i opracowanie graficzne: Andrzej Adamin

Druk: Drukarnia XPRESSION w Suwałkach 

Grand Prix Suwałki Blues Festival 
– nagroda Prezydenta Miasta Suwałk 
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PROGRAM

 11 lipca 2019 r. (czwartek)

15.00 odsłonięcie muralu, ul. T. Noniewicza 48 
15.30 odsłonięcie 11. tablicy w Alei Gwiazd Bluesa, ul. Chłodna 
16.00  happenig bluesowy: GOLD HARP BLUES BAND (PL), 48 GODZIN (PL)  

BACK TO THE ROOTS (FR), scena na placu M. Konopnickiej 
20.00  wernisaż wystawy TOMASZ STAŃKO W FOTOGRAFII  

ANDRZEJA TYSZKO 1982 - 2014, galeria Patio SOK, ul. Jana Pawła II 5

21.00  KONCERT OTWARCIA / biletowany 

JAN CHOJNACKI PRZEDSTAWIA: 
BIELSZY ODCIEŃ BLUESA LIVE 

COREY HARRIS ACOUSTIC TRIO (USA/IT)  
z Suwalską Orkiestrą Kameralną, support: SOSNOWSKI (PL)  
Sala im. Andrzeja Wajdy SOK,  ul. Jana Pawła II 5  
koncert transmitowany na antenie Programu 3 Polskiego Radia

KONCERTY KLUBOWE TOWARZYSZĄCE / biletowane
23.00  RESO Blues Night: PIANO BLUES BAND (PL)  

i ART BLUES BAND (PL), Rozmarino, ul. T. Kościuszki 75

 12 lipca 2019 r.  (piątek)

11.00-13.00 ŚNIADANIA BLUESOWE
WOJTEKLICH TRIO (PL), Piwiarnia, ul. Chłodna 2
BLACKBERRY BROTHERS (PL), Browar Północny, ul. T. Noniewicza 42
MAGDA PISKORCZYK (PL), Rozmarino, ul. T. Kościuszki 75
SECOND LINE (PL), Black Pub Komin, ul. E. Plater 1
ADAM ZALEWSKI TRIO (PL), OPEN Suwalszczyzna, ul. T. Noniewicza 71 a

KONCERTY i IMPREZY TOWARZYSZĄCE 
13.30-14.30  JUTAS & BUKARTAS BLUES DUO (LT), scena przy ul. Chłodnej 2 
15.30-16.30  SUWAŁKI BLUES DRIFT 2019 zlot samochodów  

Mazda MX5, plac przy ul. T. Kościuszki  74  
16.00-17.00 SOUTHERNMAN ROBBIE (RO), scena przy ul. Chłodnej 2
15.00-16.00 ART BLUES BAND (PL), scena na placu M. Konopnickiej
16.30-17.30  DEIDREY FRANCOIS BAND (CAN/LT), scena na placu M. Konopnickiej
18.00-20.00  OPENBLUES – otwarta scena bluesowa,  

scena na placu M. Konopnickiej

KONCERTY GŁÓWNE 
17.00-17.50 MACIEJ LIPINA (PL), scena w parku Konstytucji 3 Maja
18.00-18.50 GRAINNE DUFFY (IE), scena przy Ratuszu 
19.00-19.10 OTWARCIE SBF 2019, scena w parku Konstytucji 3 Maja
19.10-20.10  THE CASH BOX KINGS (USA), scena w parku Konstytucji 3 Maja

20.20-21.50  KENNY WAYNE SHEPHERD BAND (USA)  
scena przy Ratuszu

22.30 KONCERTY KLUBOWE / biletowane
WOJTEKLICH TRIO (PL), FRIENDS OF BLUES (PL), Piwiarnia,  ul. Chłodna 2
BLACKBERRY BROTHERS (PL), Browar Północny, ul. T. Noniewicza 42
MAGDA PISKORCZYK (PL), Rozmarino, ul. T. Kościuszki 75
SECOND LINE (PL), Black Pub Komin, ul. E. Plater 1
ADAM ZALEWSKI TRIO (PL) OPEN Suwalszczyzna, ul. T. Noniewicza 71 a

13 lipca 2019 r. (sobota)

11.00-13.00 ŚNIADANIA BLUESOWE
BACK TO THE ROOTS (FR), Piwiarnia, ul. Chłodna 2
SOUNDTRUCK (GR), Browar Północny, ul. T. Noniewicza 42
VINNIE’S VICE (NL), Rozmarino, ul. T. Kościuszki 75
ROCK kONia (PL), Black Pub Komin, ul. E. Plater 1
HOWLIN’ MAT (UK), OPEN Suwalszczyzna, ul. T. Noniewicza 71 a

KONCERTY i IMPREZY TOWARZYSZĄCE 
13.30-14.30 Z DZIELNI CHŁOPCY (PL), scena przy ul. Chłodna 2
15.30-16.30  koncert zespołu ROCK kONia na mobilnej  

platformie, parada i pokaz motocykli, start ul. A. Mickiewicza 1
16.00-17.00 KSW 4 BLUES (PL), scena przy ul. Chłodnej 2
15.00-16.00 SHADE OF WHITE (BY), scena na placu M. Konopnickiej
16:30-17:30 KHALIF WAILIN WALTER (USA), plac M. Konopnickiej
18:00-18:50 WBAND (CZ/SK), scena na placu M. Konopnickiej
19:00-20:00  OPENBLUES – otwarta scena bluesowa, plac M. Konopnickiej

KONCERTY GŁÓWNE 
17.00-17.50  JJ BAND feat. Joanna Kaniewska (PL), park Konstytucji 3 Maja
18.00-18.50 DELTA BLUES RIDERS (PT), scena przy Ratuszu
19.00-20.10  SARI SCHORR (USA), scena w parku Konstytucji 3 Maja

20.20-21.50  LUCKY PETERSON (USA), scena przy Ratuszu

22.30 KONCERTY KLUBOWE / biletowane
BACK TO THE ROOTS (FR), FRIENDS OF BLUES (PL), Piwiarnia, ul. Chłodna 2
SOUNDTRUCK (GR), Browar Północny, ul. T. Noniewicza 42
VINNIE’S VICE (NL), Rozmarino, ul. T. Kościuszki 75
ROCK kONia (PL), Black Pub Komin, ul. E. Plater 1
HOWLIN’ MAT (UK), OPEN Suwalszczyzna, ul. T. Noniewicza 71 a

14 lipca 2019 r. (niedziela)

11.00-13.00 ŚNIADANIA BLUESOWE
TEKSASY & WOJTEK CUGOWSKI (PL), Browar Północny, ul. T. Noniewicza 42
COTTON WING (PL), Rozmarino, ul. T. Kościuszki 75
SOLD MY SOUL (PL), Piwiarnia, ul. Chłodna 2

KONCERTY GŁÓWNE 
14.00-16.30  POLISH BLUES CHALLENGE 2020: COTTON WING, SOLD 

MY SOUL, POLA CHOBOT & ADAM BARAN, SOSNOWSKI, 
TEKSASY & WOJTEK CUGOWSKI, scena przy Ratuszu

17.00-18.00  CHERRY LEE MEWIS & KRISSY MATTHEWS BAND (UK/PL) 
scena przy Ratuszu 

18.30-19.30  RONNIE BAKER BROOKS (USA),  
scena przy Ratuszu

20.00-21.50  THE ALLMAN BETTS BAND (USA), 
scena przy Ratuszu

22.30  JAM SESSIONS NA ZAKOŃCZENIE z zespołami / biletowane
TEKSASY & WOJTEK CUGOWSKI (PL), Browar Północny, ul. T. Noniewicza 42
COTTON WING (PL), Rozmarino, ul. T. Kościuszki 75
SOLD MY SOUL (PL), Piwiarnia, ul. Chłodna 2

prowadzenie koncertów głównych:  
Jan Chojnacki, Andrzej Jerzyk i Jakub Michałek



sponsorzy / sponsors

patronat medialny / media partners

generalny patronat medialny / general media partners

wspierają nas / supporting partners

festiwale partnerskie / partner festivals

partnerzy / partners

organizatorzy / organizers

współorganizator / coorganizer

sponsor główny / main sponsor

patronat honorowy / patrons of honour
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Kenny Wayne Shepherd i Joe Bonamassa to najwybitniejsi gitarzyści blues-roc-
kowi XXI wieku. Joe grał na SBF w 2009. KWS będzie gwiazdą tegorocznej edycji. 
Gitarą zainteresował się mając zaledwie siedem lat po usłyszeniu Steviego Raya 
Vaughana. Fascynacja przerodziła się w pasję. Rozsłuchał się w Vaughanie, Mud-
dy’m Watersie oraz Albercie Lee. Pierwszy kontrakt płytowy podpisał w wieku 13 
lat. Dziś ma w dorobku dziewięć albumów, pięć nominacji do Nagród Grammy, 
dwie Billboard Music Awards, dwie Blues Music Awards oraz rekordową obecność 
na bluesowej liście Billboardu z albumem „Trouble Is…”. 

Kenny Wayne Shepherd and Joe Bonamassa are the greatest blues-rock guitarists of 
the 21st century. Joe played at SBF in 2009. KWS is the star of this year’s SBF edition. 
The artist became interested in playing the guitar when he was only 7, once he had 
heard Stevie Ray Vaughan. Fascination turned into passion. He listened to Vaughan, 
Muddy Waters and Albert Lee. He signed his first record contract at the age of 13. 
Today he has gathered five Grammy Awards nominations, two Billboard Music Awards, 
two Blues Music Awards and record presence on Billboard’s Blues chart with the al-
bum „Trouble Is...”.

12.07.2019, godz. 20.20, scena przy Ratuszu, wstęp wolny
12.07.2019, 8:20 p.m., stage near the City Hall, admission free
www.kennywayneshepherd.net

The Allman Betts Band w tym roku otwierają nowy rozdział w trwającej już ponad 
pół wieku tradycji jam bands. Po raz pierwszy w Polsce i po raz pierwszy w Europie 
kontynuatorzy muzycznej idei The Allman Brothers Band wystąpią na zakończenie 
dwunastej edycji Suwałki Blues Festival. Devon Allman i Duane Betts, synowie 
założycieli legendarnej formacji The Allman Brothers Band – Gregga Allmana i 
Dickieya Bettsa, od lat utrwalają swoją muzyczną przyjaźń. W tym roku postano-
wili urzeczywistnić plan stworzenia zespołu, który nawiązując do ponadczasowych 
dokonań ich ojców pozwoli im zaprezentować własną twórczość. 

This year The Allman Betts Band open a new chapter in the jam bands’ tradition that 
has been going on for over half a century. For the first time in Poland and for the first 
time in Europe, the followers of the musical idea of   The Allman Brothers Band will 
perform at the end of the 12. edition of Suwałki Blues Festival. Devon Allman and Du-
ane Betts, the sons of the founders of the legendary band The Allman Brothers Band - 
Gregg Allman and Dickey Betts, have been recording their musical friendship for years. 
This year, they decided to implement the plan of creating a band that, referring to the 
timeless achievements of their fathers, will allow them to present their own work.

14.07.2019, godz. 20.00, scena przy Ratuszu, wstęp wolny
14.07.2019, 8:00 p.m., stage near the City Hall, admission free
www.allmanbettsband.com

Legendarny amerykański wokalista bluesowy, wirtuoz gitary i Hammonda B3 w tym 
roku obchodzi 50. rocznicę swojej obecności na scenie. Jego ojciec, James Peterson 
był znanym i cenionym gitarzystą bluesowym oraz właścicielem „The Governor’s Inn”, 
popularnego klubu w mieście, obowiązkowego przystanku dla najsłynniejszych blu-
esmanów w owym czasie. To właśnie w tym miejscu, Little Lucky Peterson, jak go 
wtedy nazywali, zdał sobie sprawę, że jego prawdziwym powołaniem jest muzyka,  
szczególnie blues. Willie Dixon, jeden z najwybitniejszych artystów tamtych lat, do-
strzegł talent małego Petersona. Był też producentem jego pierwszego albumu.

Legendary American bluesman Lucky Peterson, master of the blues guitar and the Ham-
mond B3, is celebrating his 50th anniversary of performing professionally. The son of James 
Peterson, a renowned blues guitarist and owner of “The Governor’s Inn”, a popular roadho-
use club in the city and regular stop for some of the most famous bluesmen of the day. 
That was the place where Little Lucky Peterson, as they called him at the time, learned very 
early in his life that his true calling was music, and in particular the Blues. Willie Dixon, one 
of the greatest artists of that time, recognized Little Lucky Peterson’s talent and produced 
Little Lucky Peterson’s first album.

13.07.2019, godz. 20.20, scena przy Ratuszu, wstęp wolny
13.07.2019, 8:20 p.m., stage near the City Hall, admission free
www.luckypeterson.com

Ronnie Baker Brooks urodził się w Chicago. Zaczął grać na gitarze jako niespeł-
na sześciolatek. W wieku dziewiętnastu lat dołączył do zespołu swojego ojca, 
znanego i cenionego bluesmana, na którym wzorowali się takie sławy jak Jimmy 
Reed, Fabulous Thunderbirds, Johnny Winter i Junior Wells. W 1998 roku rozpoczął 
karierę solową. Teraz powraca z nowym, dojrzałym wypracowanym do perfekcji 
albumem ,,Times Have Changed’’. Dzięki współpracy ze Stevem Jordanem, który 
pracował z takimi sławami jak Keith Richard, Steve Wonder, John Mayer czy Eric 
Clapton album stał się esencją rhythm & bluesa. 

Ronnie Baker Brooks was born in Chicago. He started playing the guitar when he was 
nearly six years old. At the age of nineteen, he joined his father’s band, a well-known 
and respected bluesman, on whom such renowned stars as Jimmy Reed, Fabulous 
Thunderbirds, Johnny Winter and Junior Wells modelled themselves. In 1998, he star-
ted his solo career. Now he is back with a new, mature, perfected album ”Times Have 
Changed”. Thanks to the collaboration with Steve Jordan, who worked with such cele-
brities as Keith Richard, Steve Wonder, John Mayer or Eric Clapton, album became the 
essence of rhythm & blues.

14.07.2019, godz. 18.30, scena przy Ratuszu, wstęp wolny
14.07.2019, 6:30 p.m., stage near the City Hall, admission free
www.ronniebakerbrooks.com

KENNY WAYNE  
SHEPHERD BAND

(USA)
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(USA)
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BROOKS 

(USA)
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Sari Schorr, utalentowana, młoda wokalistka z Nowego Jorku zadebiutowała  
w 2016 roku albumem „A Force Of Nature” wyprodukowanym przez legendarnego 
Mike’a Vernona. Estrada jest jej żywiołem. Swoją blues-rockową energią zjednuje 
sobie aplauz publiczności na największych festiwalach w Stanach i Europie. Fani 
SBF 2019 z pewnością ją też pokochają.

Sari Schorr, a talented young singer from New York, made her debut in 2016 with the 
album “A Force Of Nature” produced by legendary Mike Vernon. The stage is her natu-
ral element. She receives thunderous applause from the audience for her blues-rock 
energy at the largest festivals in the United States and Europe. SBF 2019 fans will 
certainly love her too.

13.07.2019, godz. 19.00, scena w parku Konstytucji 3 Maja, wstęp wolny
13.07.2019, 7:00 p.m., stage at Konstytucji 3 Maja park, admission free
www.sarischorr.com

The Cash Box Kings po raz pierwszy w Polsce, na jedynym koncercie w Europie  
i, co godne podkreślenia, na Suwałki Blues Festival 2019! To prawdziwie królew-
ska formacja bluesowa. Współdowodzona przez Oscara Wilsona, chicagowskiego 
wokalistę i autora tekstów oraz Joe Noska, pochodzącego z Madison Wisconsin 
wokalistę i wirtuoza harmonijki ustnej. Mistrzowsko kultywuje świetną tradycję 
beztroskiego bluesa. Naturalny, nieco szorstki wokal Wilsona i wibrująca harmo-
nijka Noska wyróżniają ten niezwykły band. Swoją muzykę nazwali „bluesabilly” 
będącą oryginalną miksturą chicagowskiego bluesa i rockabilly rodem z Memphis.

The Cash Box Kings for the first time in Poland, at the only concert in Europe and, 
what is worth emphasizing at Suwałki Blues Festival 2019! This is truly a royal blues 
group. Accomplished by Oscar Wilson, Chicago singer and songwriter, and Joe Nosek, 
from Madison Wisconsin, singer and virtuoso of the harmonica. Masterfully cultivates 
the great tradition of carefree blues. Wilson’s natural, slightly rough vocals and the 
harmonious Noska harmonica distinguish this extraordinary band. They called their 
music “bluesabilly” which was the original mixture of Chicago blues and rockabilly 
straight from Memphis.

12.07.2019, godz. 19.10, scena w parku Konstytucji 3 Maja, wstęp wolny
12.07.2019, 7:10 p.m., stage at Konstytucji 3 Maja park, admission free
www.cashboxkings.com

Corey Harris jest absolutnie wyjątkową postacią na współczesnej scenie blueso-
wej. Obok Taj Mahala i Keb’ Mo należy do najbardziej poważanych kontynuato-
rów tradycji akustycznego bluesa. Poszukując korzeni tej muzyki spędził wiele lat  
w różnych rejonach Afryki. Po raz pierwszy brzmienie jego muzycznego tercetu 
zostanie wzbogacone aranżami na orkiestrę symfoniczną, przygotowanymi spe-
cjalnie na koncert otwarcia tegorocznego SBF. Corey Harris Acoustic Trio zoba-
czymy i usłyszymy w Suwalskim Ośrodku Kultury z Suwalską Orkiestrą Kameralną 
pod dyrekcją Krzysztofa Kozakiewicza. Transmisja koncertu na żywo w trójkowej 
audycji Bielszy odcień bluesa Jana Chojnackiego. 

Corey Harris is an absolutely unique figure on the modern blues scene. He is, next 
to Taj Mahal and Keb‚ Mo, one of the most respected followers of the acoustic blues 
tradition. Searching for his the roots, he spent many years in different regions of Africa. 
For the first time, the sound of his musical trio will be enriched with the symphony or-
chestra’s arrangements prepared especially for the opening concert of this year’s SBF. 
We will see and hear Corey Harris Acoustic Trio with The Suwalki Chamber Orchestra 
under the direction of Krzysztof Kozakiewicz at Suwałki Culture Centre. The concert 
will be broadcast in National Radio Programme 3 during Jan Chojnacki’s “A Whiter 
Shade of Blues” Programme. 

11.07.2019, godz. 21.00, Sala im. A. Wajdy, SOK, koncert biletowany
11.07.2019, 9:00 p.m., A. Wajda Auditorium, Suwałki Culture Centre, admission paid
www.coreyharrisband.com

Pochodząca z Irlandii gitarzystka i obdarzona charyzmatycznym głosem woka-
listka. Jako nastolatka zachwyciła się muzyką The Rolling Stones, Fleetwood Mac  
i The Pretenders. Potem zafascynowało ją brzmienie Gibsona Petera Greena. Te-
raz jako dojrzała artystka mistrzowsko oprawia swój przyprószony lekką mgieł-
ką głos czystym brzmieniem gitary. W twórczości łączy tradycję ojczystej muzyki  
z bluesem, soulem i americaną. 

A guitarist and vocalist with a charismatic voice. Born and raised in Ireland. As  
a teenager, she was enchanted by the music of The Rolling Stones, Fleetwood Mac, 
The Pretenders and the blues playing by Peter Green, whom she cites as one her main 
guitar influences. Now, as a mature artist, she masterfully decorates her voice with  
a light fog and the pure sound of her guitar. In her work, she combines tradition  
of native music with blues, soul and americana.

12.07.2019, godz. 18.00, scena przy Ratuszu, wstęp wolny
12.07.2019, 6:00 p.m., stage near the City Hall, admission free
www.grainneduffy.com
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Cherry Lee Mewis, utalentowana wokalistka uznawana za jedną z wschodzących 
muzycznych gwiazd Wielkiej Brytanii. Zagra po raz pierwszy w Polsce na tegorocz-
nym SBF z zespołem Krissy Matthews Band. Współpracowała z wieloma wybitnymi 
artystami, jak Bernie Marsden, Walter Trout, Robin Trower i Ronan Keating. Koncer-
tuje na Wyspach oraz w Stanach Zjednoczonych. 

A talented and well recognized singer - Cherry Lee Mewis - is one of the rising stars 
in Great Britain. She will perform, for the first time in Poland, with Krissy Matthews 
Band. British singer and. Cherry has worked with many outstanding artists like Bernie 
Marsden, Walter Trout, Robin Trower, Ronan Keating and many others. Cherry performs 
both in GB and in the US.

14.07.2019, godz. 17.00, scena przy Ratuszu, wstęp wolny
14.07.2019, 5:00 p.m., stage near the City Hall, admission free

Delta Blues Riders, zespół z Porto. Tworzą go jedni z najlepszych i najbardziej 
doświadczonych muzyków bluesowych w Portugalii. Współpracowali z wielkimi, 
międzynarodowymi nazwiskami. Ich repertuar to klasyczny blues w autorskiej 
interpretacji.  Muzycy odkrywają brzmienia, które wywodzą się z bluesa rodem 
z Missisipi, gdzie dialog między gitarą, fortepianem, harmonijką i rezonatorem, 
sprawia, że są jednym z najbardziej rozpoznawalnych zespołów bluesowych 
w Portugalii.

Delta Blues Riders is a Portuguese band from Porto made of the best and most 
experienced blues musicians from that country. The musicians collaborated with the
greatest artists around. Their repertoire is classic blues in their own interpretation. 
Musicians discover sound from the Mississippi Blues where the dialogue between 
guitar, piano, harmonica and resonator makes them one of the most recognizable 
blues bands in Portugal.

13.07.2019, godz. 18.00, scena przy Ratuszu, wstęp wolny
13.07.2019, 6:00 p.m., stage near the City Hall, admission free
www.deltabluesriders.com

Wielokrotnie nagradzana wokalistka obdarzona dojrzałym, niskim, „czarnym” gło-
sem i utalentowana multiinstrumentalistka grająca na gitarze akustycznej, elek-
trycznej i basowej, a także na instrumentach perkusyjnych. Była gościem wielu 
międzynarodowych festiwali m.in. w Niemczech, Anglii, Szwecji, Norwegii, na Wę-
grzech, we Francji i na Tajwanie oraz na SBF. Wydała 6 płyt.

An award-winning vocalist with a mature, low, ”black” voice. A talented multi-instru-
mentalist playing acoustic, electric and bass guitar as well as percussion instruments. 
She performed at many international festivals in Germany, England, Sweden, Norway, 
Hungary, France and Taiwan as well as at SBF. She released 6 CDs.

12.07.2019, godz. 11.00, Rozmarino, ul. Chłodna 2, wstęp wolny
12.07.2019, 11:00 a.m., Rozmarino, 75 T. Kościuszki St, admission free
12.07.2019, godz. 22.30, Rozmarino, ul. Chłodna 2, koncert biletowany
12.07.2019, 10:30 p.m., Rozmarino, 75 T. Kościuszki St, admission paid
www.magdapiskorczyk.net

Wokalista, gitarzysta i autor piosenek, założyciel i lider grupy Ścigani oraz utalen-
towany aktor, czego dowiódł jako odtwórca roli Ryśka Riedla w spektaklu „Skazany 
na bluesa” w Teatrze Śląskim im. St. Wyspiańskiego w Katowicach. Główny głos na 
akustycznej płycie legendy polskiego rocka i metalu – KAT „Acoustic 8 filmów”.

A vocalist, guitarist and songwriter. The founder and leader of Ścigani band. Talented 
actor, which he proved to be thanks to the role of Rysiek Riedel in the play “Condemned 
to Blues” at The Stanisław Wyspiański Teatr Śląski in Katowice. The leading voice on 
the acoustic album “Acoustic 8 films” of Polish rock and metal legend – KAT. 

12.07.2019, godz. 17.00, scena w parku Konstytucji 3 Maja, wstęp wolny
12.07.2019, 5:00 p.m., stage at Konstytucji 3 Maja park, admission free
www.maciejlipina.pl

To jeden z najważniejszych polskich zespołów bluesowych ostatnich kilkunastu 
lat, zdobywca wielu nagród.  Zagrał kilkaset koncertów na największych polskich 
festiwalach. Z powodzeniem koncertował poza granicami, między innymi w Niem-
czech, Czechach, Belgii, Słowacji i na Węgrzech.

This is one of the most important Polish blues bands in recent years. The winner of many 
awards. Gave several hundred concerts at the biggest Polish festivals. Successfully per-
formed abroad, including Germany, the Czech Republic, Belgium, Slovakia and Hungary.

13.07.2019, godz. 17.00, scena w parku Konstytucji 3 Maja, wstęp wolny
13.07.2019, 5:00 p.m., stage at Konstytucji 3 Maja park, admission free
www.jjband.pl
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Należy do nowej generacji muzyków, którzy korzystają z bogatej spuścizny chica-
gowskiego, gitarowego bluesa. W twórczości więc sięga do korzeni, łącząc bluesa 
z elementami funk, soul, rock i reggae. 

The artist belongs to a new generation of musicians who use the rich legacy of Chica-
go guitar blues. Therefore, he reaches to the roots in his works combining blues with 
elements of funk, soul, rock and reggae.

13.07.2019, godz.16.30, scena na placu M. Konopnickiej, wstęp wolny
13.07.2019, 4:30 p.m., stage in M. Konopnicka Square, admission free
www.damnyalljamn.net

Liderem formacji jest holenderski gitarzysta, wokalista i kompozytor Vincent Jan-
se, który do Suwałk powraca ze znakomitą sekcją rytmiczną w składzie Ronald 
Jonker i Stephane Avellaneda. Muzycy są znani z koncertów z Aną Popović, a ich 
obecność w zespole Vincenta gwarantuje dawkę solidnego blues-rocka.

The leader of the group, Vincent Janse, is a Dutch guitarist, vocalist and composer who 
returns to Suwałki with an excellent rhythm section by Ronald Jonker and Stephane 
Avellaneda. The musicians, well known for their concerts with Ana Popović, guarantee 
a dose of solid blues-rock.

13.07.2019, godz. 11.00, Rozmarino, ul. T. Kościuszki 75, wstęp wolny
13.07.2019, 11:00 a.m., Rozamrino, 75 T. Kościuszki St, admission free
13.07.2019, godz. 22.30, Rozmarino, ul. ul. T. Kościuszki 75, koncert biletowany
13.07.2019, 10:30 p.m., Rozamrino, 75 T. Kościuszki St, admission paid
www.facebook.com/VinniesVice

Założona w 1995 roku akustyczna formacja bardzo szybko zyskała statut najlep-
szej w północnej Francji. Muzycy grali u boku międzynarodowych artystów blu-
esowych, takich jak Hans Holson, Peter Green czy John Hammond. Rozpoczynali 
koncerty takich gwiazd jak: John Primer, Bernard Allison, Shemekia Coppeland 
i wielu innych.

The acoustic group, set up in 1995, quickly gained the status of the best in northern 
France. The musicians played alongside international blues artists such as Hans Hol-
son, Peter Green and John Hammond. They started concerts of such stars as John 
Primer, Bernard Allison, Shemekia Copeland and many others.

11.07.2019, godz.16.00, scena na placu M. Konopnickiej, wstęp wolny
11.07.2019, 4:00 p.m., stage in M. Konopnicka Square, admission free
13.07.2019, godz. 11.00, Piwiarnia, ul. Chłodna 2, wstęp wolny
13.07.2019, 11:00 a.m., Piwiarnia, 2 Chłodna Street, admission free
13.07.2019, godz. 22.30, Piwiarnia, ul. Chłodna 2, koncert biletowany
13.07.2019, 10:30 p.m., Piwiarnia, 2 Chłodna Street, admission paid
www.backtotherootsblues.com

Sosnowski, one man band z Warszawy, songwriter i doświadczony gitarzysta, znany 
ze swojego charakterystycznego, zachrypniętego wokalu. Jego utwory, m.in. „Where 
Do We Go”, „Głową w dół”, czy „Gniew”, nie tylko podbiły serca wielu słuchaczy, ale 
także zdobyły uznanie wielu dziennikarzy muzycznych. 

The one-man band from Warsaw. Sosnowski is a songwriter and experienced guitarist 
known for his characteristic hoarse vocal. His works like “Where Do We Go”, “Głową 
w dół”, or “Gniew” and many other not only won the hearts of many listeners but also 
won the recognition of many music journalists.

11.07.2019, godz. 21.00, Sala im. A. Wajdy, SOK, koncert biletowany
11.07.2019, 9:00 p.m., A. Wajda Auditorium, Suwałki Culture Centre, admission paid
14.07.2019, 14.00-16.30, scena przy Ratuszu, wstęp wolny
14.07.2019, 2:00-4:30 p.m., stage near the City Hall, admission paid
www.thesosnowski.com

Suwalska Orkiestra Kameralna powstała w lipcu 2007 r. W swoim dorobku ma 
koncerty z uznanymi muzykami z kraju i z zagranicy. Wykonuje nie tylko repertuar 
klasyczny, a także rozrywkowy, włącza się w wiele projektów artystycznych pro-
mujących różnorodne muzyczne światy. Podczas tegorocznego koncertu otwarcia 
zobaczymy i usłyszymy instrumentalistów orkiestry z zespołem Corey Harris Aco-
ustic Trio. 

The Suwałki Chamber Orchestra, established in July 2007, performed with recognized 
musicians from Poland and abroad. It performs not only classical and modern reper-
toire but also projects promoting various musical worlds. During this year’s opening 
concert, we will see and hear the orchestra’s instrumentalists with Corey Harris Aco-
ustic Trio band.

11.07.2019, godz. 21.00, Sala im. A. Wajdy, SOK, koncert biletowany
11.07.2019, 9:00 p.m., A. Wajda Auditorium, Suwałki Culture Centre, admission paid
www.soksuwalki.eu/artysci/suwalska-orkiestra-kameralna

Deidrey Francois, piosenkarka i autorka tekstów pochodząca z Toronto w Kana-
dzie. Jej głos rozbrzmiewa miłością, a jej obecność na scenie zaraża entuzjazmem. 
Doskonale nawiązuje kontakt z publicznością poprzez muzykę, która płynie prosto 
z serca. Wokalistce na tegorocznym SBF będą towarzyszyli muzycy z Litwy, znani 
z występów w grupie The Road Band. 

Deidrey Francois is a singer and songwriter from Toronto, Canada. Her voice reverbe-
rates with love, and her presence on stage is full of enthusiasm. Establishes contact 
with the audience in no time through music that flows straight from the heart. The 
vocalist will perform with musicians from Lithuania, known for their performances 
in The Road Band group.

12.07.2019, godz.16.30, scena na placu M. Konopnickiej, wstęp wolny
12.07.2019, 4:30 p.m., stage in M. Konopnicka Square, admission free
www.facebook.com/deidrey   www.facebook.com/rband
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Howlin’ Mat to bluesman w każdym calu i jednocześnie jeden z najbardziej pracowi-
tych brytyjskich artystów solowych. Zyskał też miano jednego z najlepszych gitarzy-
stów cigar box w Wielkiej Brytanii. Kiedy usłyszysz Howlin’a wiesz, że masz do czy-
nienia z pasjonatem i utalentowanym gitarzystą, którego muzyka porusza do głębi.

Howlin’Mat is a bluesman in every inch and at the same time one of the most 
hardworking British solo artists. He also gained the title of one of the best cigar 
box guitarists in the UK. When you hear him, you know that you are dealing with 
a passionate and talented guitarist, whose music moves deeply.

13.07.2019, godz. 11.00, OPEN Suwalszczyzna, ul. T. Noniewicza 71 A, wstęp wolny
13.07.2019, 11:00 a.m., OPEN Suwalszczyzna restaurant, 71 A Noniewicza St, 
admission free
13.07.2019, godz. 22.30, OPEN Suwalszczyzna, ul. T. Noniewicza 71 A, 
koncert biletowany
13.07.2019, 10:30 p.m., OPEN Suwalszczyzna restaurant, 71 A Noniewicza St, 
admission paid
www.howlinmat.co.uk

Choć obaj muzycy wywodzą się z dwóch różnych pokoleń, to na scenie żadnych 
różnic nie da się zauważyć, tak znakomicie potrafią zawładnąć przestrzenią, wy-
pełnić ją swoją muzyką i rozkochać w sobie publiczność. Virgilijus Jutas (gitara, 
śpiew, Looper RC300), znany jest jako lider formacji Blues Makers i jeden z najbar-
dziej uznanych muzyków na blues-rockowej scenie Litwy oraz Antanas Bukartas 
(harmonijka, gitara), przedstawiciel nowej generacji litewskich muzyków.

Although both musicians come from two different generations, no difference can be 
noticed on stage for they can capture the entire space so well, fill it with their music 
and enumerate the audience. Virgilijus Jutas (guitar, vocals, Looper RC300), is known 
as the leader of the Blues Makers group and one of the most recognized musicians on 
the blues-rock scene in Lithuania. Antanas Bukartas (harmonica, guitar) is a represen-
tative of the new generation of Lithuanian musicians.

12.07.2019, godz. 13.30, scena przy ulicy Chłodnej 2, wstęp wolny 
12.07.2019, 1:30 p.m., stage at 2 Chłodna St, admission free
www.facebook.com/JutasBukartas

Śpiewa, gra na gitarze slide, kazoo i instrumentach perkusyjnych bluesa z Delty 
Missisipi aż po Dunaj. Przez lata mieszkał w kilku różnych miastach Europy, gdzie 
uczestniczył w wielu ekscytujących projektach i festiwalach. Jego oryginalne kom-
pozycje czerpią z korzennego i archaicznego bluesa, a utwory pionierów, które 
wykonuje przenoszą słuchaczy do krainy południowego bluesa.

He sings, plays slide guitar, kazoo and percussion instruments straight from Missis-
sippi Delta up to to the Danube. Over the years he lived in several different places 
in Europe, where he participated in many exciting projects and festivals. His original 
compositions derive from spicy and archaic blues. Therefore, his music takes the liste-
ners to the land of southern blues.

12.07.2019, godz. 16.00, scena przy ulicy Chłodnej 2, wstęp wolny 
12.07.2019, 4:00 p.m., stage at 2 Chłodna St, admission free
www.southernmanrobbie.com

Zespół powstał w 2008 roku w Atenach,  prezentuje styl southern hard rock. 
Korzysta z wpływów takich wykonawców jak „ZZ Top”, „Lynyrd Skynyrd”, „The Allman 
Brothers” czy „AC/DC”. Z powodzeniem występuje zarówno w małych klubach, jak 
i na stadionach w Grecji oraz poza jej granicami. Zespół stworzył charakterystycz-
ny i niepowtarzalny styl.

The band was formed in 2008 in Athens, presenting the style of southern hard rock. 
It uses the influence of such artists as ZZ Top, Lynyrd Skynyrd, The Allman Brothers 
or AC/DC. It successfully performs in small clubs as well as stadiums in Greece and 
abroad. The group created a distinctive and unique style.

13.07.2019, godz. 11.00, Browar Północny, ul. T. Noniewicza 42, wstęp wolny
13.07.2019, 11:00 a.m., Browar Północny, 24 T. Noniewicza St, admission free
13.07.2019, godz. 22.30, Browar Północny, ul. T. Noniewicza 42, koncert biletowany
13.07.2019, 10:30 p.m., Browar Północny, 24 T. Noniewicza St, admission paid
www.soundtruck.gr
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WOJTEKLICH TRIO
(PL)

WBAND
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SOUTHERNMAN ROBBIE
(RO)

JUTAS & BUKARTAS 
BLUES DUO
(LT)

HOWLIN’ MAT
(UK)

Wojtek Klich, śpiewający gitarzysta, kiedyś muzyk Ziyo, potem artysta tworzący 
swój własny portret muzyczny jako Bardzo Orkiestra. Ma na koncie wiele płyt, 
nagrań i koncertów m.in. z Ziyo, Markiem Piekarczykiem, Małgorzatą Ostrowską, 
Sebastianem Riedlem i Natalią Przybysz. 

Wojtek Klich is a singing guitarist. Former Ziyo and  Bardzo Orkiestra musician, where 
he created his own musical portrait. He has recorded many albums, gave many con-
certs with Ziyo, Marek Piekarczyk, Małgorzata Ostrowska, Sebastian Riedel and Natalia 
Przybysz.

12.07.2019, godz. 11.00, Piwiarnia, ul. Chłodna 2, wstęp wolny
12.07.2019, 11:00 a.m., Piwiarnia, 2 Chłodna St, admission free
12.07.2019, godz. 22.30, Piwiarnia, ul. Chłodna 2, koncert biletowany
12.07.2019, 10:30 p.m., Piwiarnia, 2 Chłodna St, admission paid
www.facebook.com/klich.wojciech

Czesko-słowacki zespół ma w repertuarze klasyczne standardy i kompozycje blu-
esowe takich artystów jak: Jimi Hendrix, Joe Bonamasa, Matt Schofield i wielu 
innych. Uczestniczył w Slovakian Blues Challenge, grał na festiwalu Polish Front 
Porch Blues w Chorzowie oraz występował w klubach na Słowacji i Czechach.

The Czech-Slovak band has in the repertoire classic standards and blues compositions 
of such artists as Jimi Hendrix, Joe Bonamassa, Matt Schofield and many others. 
He participated in the Slovakian Blues Challenge, played at the Polish Front Porch 
Blues festival in Chorzów and performed in clubs in Slovakia and the Czech Republic.

13.07.2019, godz.18.00, scena na placu M. Konopnickiej, wstęp wolny
13.07.2019, 6:00 p.m., stage in M. Konopnicka Square, admission free
www.facebook.com/Walter.Bartos.Band



2120 

Klasycznie piękny, tradycyjny, korzenny blues, lekko przełamany folkiem, dodatko-
wo wyróżniający się nietuzinkowymi tekstami odnoszącymi się do codzienności. 
Zespół wydał własnym nakładem dwie płyty „Kundel” (2016) oraz „Żyć albo rzyć” 
(2017), obie zyskały bardzo pochlebne recenzje. 

Classically beautiful, traditional, spicy blues, slightly broken with folk, additionally 
distinguished by extraordinary texts, referring to everyday life. The band released their 
own two CDs “Kundel” (2016) and “Żyć albo rzyć” (2017), both of which received very 
favourable reviews.

13.07.2019, godz. 16.00, scena przy ulicy Chłodnej 2, wstęp wolny 
13.07.2019, 4:00 p.m., stage at 2 Chłodna St, admission free
www.facebook.com/ksw4blues

Niespełna rok temu wspólna pasja muzykowania połączyła trzech artystów. 
Zdobywali doświadczenie sceniczne grając w dolnośląskich zespołach Obstawa 
Prezydenta i Midnight Blues. I stworzyli własny zespół, którego cechą stało się 
akustyczne brzmienie gitar. W repertuarze mają kompozycje doskonale znane 
wszystkim miłośnikom bluesa.

Less than a year ago, the common passion for performing the music combined three 
artists, former members of Obstawa Prezydenta and Midnight Blues from Lower Sile-
sia, who created their own band with the characteristic sound of an acoustic guitar. 
The band’s repertoire includes well-known, among all blues enthusiasts, compositions.

13.07.2019, godz. 13.30, scena przy ulicy Chłodnej 2, wstęp wolny 
13.07.2019, 1:30 p.m., stage at 2 Chłodna St, admission free
www.facebook.com/Z-Dzielni-Chłopcy-Akustyczny-Blues-193128351615332/

KSW 4 BLUES
(PL)

BLACKBERRY 
BROTHERS (PL)

48 GODZIN
(PL)

Z DZIELNI CHŁOPCY
(PL)

SECOND LINE
(PL)

ART BLUES BAND
(PL)  

Zespół rozpoczął swoją działalność wiosną 2015 roku i od tej pory nieustan-
nie oraz konsekwentnie kroczy własną, muzyczną ścieżką. Ich twórczość to 
z jednej strony ukłon w stronę największych mistrzów rocka i bluesa lat 60-tych 
i 70-tych, z drugiej silne osadzenie we współczesnej, głównie amerykańskiej 
stylistyce blues-rockowej.

Since 2015, when the band was set up, it has been constantly and consistently follo-
wing its own musical path. Their work is, on one hand, a tribute to the greatest masters 
of rock and blues of the ‘60s and ‘70s and on the other hand a strong embedding 
in contemporary, mainly American blues-rock style

12.07.2019, godz. 11.00, Browar Północny, ul. T. Noniewicza 42, wstęp wolny
12.07.2019, 11:00 a.m., Browar Północny, 24 T. Noniewicza St, admission free
12.07.2019, godz. 22.30, Browar Północny, ul. T. Noniewicza 42
koncert biletowany
12.07.2019, 10:30 p.m., Browar Północny, 24 T. Noniewicza St, admission paid
www.facebook.com/blackberrybrothers

Działają od pierwszej połowy lat osiemdziesiątych. Spotykają się regularnie na 
próbach, tworzą nowe kompozycje, wydają płyty, ale koncertują wyjątkowo rzadko 
i tylko w lokalnych klubach. Wydaje się, że swoją twórczość traktują jako piękną 
pasję, hobby i miłe spędzenie czasu. 

Since the first half of the eighties they regularly meet on rehearsals, create new com-
positions, release albums, but they perform extremely rarely and only at the local 
clubs. It seems that they treat their work as a beautiful passion, hobby and a form of 
having a good time.

11.07.2019, godz.16.00, scena na placu M. Konopnickiej, wstęp wolny
11.07.2019, 4:00 p.m., stage in M. Konopnicka Square, admission free
www.48godzin.com

Second Line to blues, soul, jazz i rock przekazywane z wyjątkową energią, na-
ładowane emocjami. Muzycy przeplatają piosenki w wykonaniu Adeamy Walko-
wiak utworami instrumentalnymi autorstwa Marka Waszczyńskiego i standardami 
z repertuaru Johna Scofielda czy Robbena Forda. Zespół  zdobył Grand Prix na 
tegorocznym  Festiwalu Las Woda & Blues oraz nagrodę publiczności.

Second Line transmits blues, soul, jazz and rock with a unique energy. All charged with 
emotions. The musicians are interwoven with songs performed by Adeamy Walkowiak 
with instrumental pieces by Marek Waszczyński and standards from the repertoire of 
John Scofield or Robben Ford. The band won the Grand Prix at this year’s Las Woda 
& Blues Festival and an audience award.

12.07.2019, godz. 11.00, Black Pub Komin, ul. E. Plater 1, wstęp wolny
12.07.2019, 11:00 a.m., Black Pub Komin, 1 E. Plater St, admission free
12.07.2019, godz. 22.30, Black Pub Komin, ul. E. Plater 1, koncert biletowany
12.07.2019, 10:30 p.m., Black Pub Komin, 1 E. Plater St, admission paid
www.facebook.com/Second-Line-163921164414294

Art Blues Band to nieprawdopodobna wręcz mieszanka doświadczenia z młodo-
ścią. Członkami grupy są muzycy, którzy byli związani lub grają w takich zespołach 
jak IRA, Heaven Blues, Pod Strzechą, kabaret Fajf oraz Yate.

Art Blues Band is an unbelievable blend of experience and youth. Members of the 
group are musicians who have been collaborating with or playing in bands such as 
IRA, Heaven Blues, Pod Strzechą, cabaret Fajf and Yate.

11.07.2019, godz. 23.00, Rozmarino, ul. Chłodna 2, koncert biletowany
11.07.2019, 11:00 a.m., Rozamrino, 75 T. Kościuszki St, admission paid
12.07.2019, godz.15.00, scena na placu M. Konopnickiej, wstęp wolny
12.07.2019, 3:00 p.m., stage in M. Konopnicka Square, admission free
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Legenda / Legend

S sklep festiwalowy / Festival Shop

1 Scena przy Ratuszu / stage near the City Hall

2 Scena w parku Konstytucji 3 Maja / stage in Konstytucji 3 Maja park

3 Scena na placu M. Konopnickiej / stage in M. Konopnicka Square

4 Scena przy ul. Chłodnej 2 / stage in 2 Chłodna Street

6 Rozmarino, ul. T. Kościuszki 75

7 Piwiarnia, ul. Chłodna 2

8 Black Pub Komin, ul. E. Plater 1

9 Browar Północny, ul. T. Noniewicza 42

10 OPEN Suwalszczyzna, ul. T. Noniewicza 71 A

11 Biuro Festiwalowe / Festival Offi ce 

12 CIT / Tourist Information Centre, ul. Ks. K. A. Hameszmita 16

13 SOK / Suwałki Culture Centre, ul. Papieża Jana Pawła II 5

14 Namiot Bluesowy / The Blues Tent,ul. T. Noniewicza 57A

15 mural bluesowy / blues mural, ul. T. Noniewicza 48
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Adam Zalewski to nie tylko świetny wokalista, ale uznany gitarzysta, basista, 
tekściarz i kompozytor. A jego muzyka to fuzja różnych gatunków osadzonych 
w akustycznym brzmieniu. Dwukrotnie występował jako support przed Sebastia-
nem Riedlem i Cree, grał na Festiwalu Ikony Rocka pamięci Ryśka Riedla w Karpa-
czu oraz na Suwałki Blues Festival. 

Adam Zalewski is not only a great vocalist but also an acknowledged guitarist, bassist, 
songwriter and composer. His music is a fusion of various genres embedded in acoustic 
sound. He appeared twice as support before Sebastian Riedelia and Cree, played at the 
Rock Icons Festival of Rysiek Riedel in Karpacz and at Suwałki Blues Festival.

12.07.2019, godz. 11.00, OPEN Suwalszczyzna, ul. Noniewicza 71 A, wstęp wolny
12.07.2019, 11:00 a.m., OPEN Suwalszczyzna restaurant, 71 A Noniewicza St, 
admission free
12.07.2019, godz. 22.30, OPEN Suwalszczyzna, ul. Noniewicza 71 A, koncert biletowany
12.07.2019, 10:30 p.m., OPEN Suwalszczyzna restaurant, 71 A Noniewicza St, 
admission paid
www.facebook.com/adamzalewski.muzyka

SHADE OF WHITE
(BY)

Blues-rockowa, mrągowska formacja Rock kONia powstała w 2014 roku wraz z na-
dejściem chińskiego Roku Konia. Nazwa kryje w sobie rock’n rollowy slogan „Keep 
on rockin’” kojarzony z muzyką gitarową lat 70-tych, stąd też styl grupy łączący 
w sobie niebanalne riffy oraz vintage’owe brzmienie instrumentów. 

Blues-rock band from Mrągów was set up in 2014. That was the Chinese year of horse 
(in Polish: koń). The band stands behind the rock’n’roll slogan ”Keep on rockin” asso-
ciated with guitar music of the 70s, hence the group combining remarkable riffs and 
vintage sound of instruments.

13.07.2019, godz. 11.00, Black Pub Komin, ul. E. Plater 1, wstęp wolny
13.07.2019, 11:00 a.m., Black Pub Komin, 1 E. Plater St, admission free
13.07.2019, godz. 22.30, Black Pub Komin, ul. E. Plater 1, koncert biletowany
13.07.2019, 10:30 p.m., Black Pub Komin, 1 E. Plater Street, admission paid
www.facebook.com/pages/category/Musician-Band/ROCK-kONia-676026065788301

ADAM ZALEWSKI 
TRIO (PL)

PIANO BLUES BAND
(PL)  

Sukcesem okazał się występ zespołu jesienią 2013 r. z projektem artystycznym 
poświęconym pamięci Tadeusza Nalepy z towarzyszeniem Suwalskiej Orkiestry 
Kameralnej, pod dyrekcją Miłosza Bembinowa. W repertuarze grupy znajdziemy 
kompozycje własne Krzysztofa Krzesickiego, lidera zespołu, pianisty i aranżera 
oraz standardy bluesowe. 

The performance of the band in the autumn of 2013 with the artistic project dedicated 
to the memory of Tadeusz Nalepa with the accompaniment of the Suwalki Chamber 
Orchestra under the direction of Miłosz Bembinow turned out to be a success. The 
group’s repertoire includes the compositions of Krzysztof Krzesicki, the band’s leader, 
pianist and arranger, as well as blues standards.

11.07.2019, godz. 23.00, Rozmarino, ul. T. Kościuszki 75, koncert biletowany
11.07.2019, 11:00 a.m., Rozamrino, 75 T. Kościuszki St, admission paid

Grupa powstała w maju 2015 roku. Tworzą ją profesjonalni muzycy, uczestnicy licz-
nych projektów artystycznych. Grają bluesa, łącząc go w doskonały i niebanalny 
sposób z jazzem. W repertuarze grupy nie brakuje też znanych standardów z kręgu 
gitarowego rock-bluesa. 

The group, which consists of professional musicians and participants of numerous 
artistic projects, was established in May 2015. The musicians play blues, combining 
it in a perfect and original way with jazz. The repertoire of the group also includes 
well-known blues and rock standards.

13.07.2019, godz.15.00, scena na placu M. Konopnickiej, wstęp wolny
13.07.2019, 3:00 p.m., stage in M. Konopnicka Square, admission free
www.facebook.com/Shade-of-White-259939294696747/?modal=admin_todo_tour

GOLD HARP 
BLUES BAND

(PL)

FRIENDS OF BLUES
(PL)

ROCK kONia
(PL)

Misją suwalskiej formacji bluesowej Friends of Blues jest upowszechnianie kom-
pozycji głęboko osadzonych w tonacjach bluesowych. U podstaw zainteresowań 
muzyków znajduje się twórczość genialnych wykonawców takich jak Eric Clapton 
czy George Harrison.

The mission of this Suwałki blues band - Friends of Blues - is to promote compositions 
deeply embedded in blues tones. At the heart of interest of musicians is the work of 
genius performers such as Eric Clapton and George Harrison.

12.07.2019, godz. 22.30, Piwiarnia, ul. Chłodna 2, koncert biletowany
12.07.2019, 10:30 p.m., Piwiarnia, 2 Chłodna St, admission paid
13.07.2019, godz. 22.30, Piwiarnia, ul. Chłodna 2, koncert biletowany
13.07.2019, 10:30 p.m., Piwiarnia, 2 Chłodna St, admission paid

To nowa formacja bluesowa, która zawiązała się specjalnie na tegoroczny Suwał-
ki Blues Festival. I choć muzycy grają i koncertują w tym składzie już wiele lat, 
to w tym roku zaprosili do współpracy Jacka Wodę Stachurskiego ze Szczecina, 
znanego wirtuoza harmonijki. Stąd też nowa nazwa i nowy repertuar zespołu 
w stylu Teksas blues.

This band was created especially for this year’s Suwałki Blues Festival edition. Altho-
ugh the musicians have been playing and performing together for many years, this 
year they have invited Jacek Woda Stachurski from Szczecin, a well-known harmonica 
virtuoso, to cooperate with them. Hence the new name and new band repertoire in the 
style of Texas blues.

11.07.2019, godz.16.00, scena na placu M. Konopnickiej, wstęp wolny
11.07.2019, 4:00 p.m., stage in M. Konopnicka Square, admission free
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Cotton Wing to trójmiejska formacja rhythm & bluesowa. Zespół wygrał wszystkie 
najważniejsze polskie konkursy bluesowe i zagrał setki koncertów w kraju oraz 
za granicą

Cotton Wing is a Tri-City rhythm & blues formation. The team won all major Polish 
blues competitions and played hundreds of concerts in Poland and abroad.

14.07.2019, godz. 14.00-16.30, scena przy Ratuszu, wstęp wolny
14.07.2019, 2:00-4:30 p.m., stage near the City Hall, admission free
www.cottonwing.pl

JAN CHOJNACKI 
PRZEDSTAWIA /PRESENTS

BIELSZY ODCIEŃ BLUESA LIVE
A WHITER SHADE OF BLUES LIVE

wystąpią / the lineup: 
COREY HARRIS 

ACOUSTIC TRIO (USA/IT) 

z Suwalską Orkiestrą Kameralną 
pod dyr. K. J. Kozakiewicza (PL)

support: SOSNOWSKI (PL)

11.07.2019, godz. 21.00, Sala im. A. Wajdy, SOK, koncert biletowany
11.07.2019, 9:00 p.m., A. Wajda Auditorium, Suwałki Culture Centre, admission paid

Czwartkowy koncert z cyklu Jan Chojnacki przedstawia Bielszy 
Odcień Bluesa Live zainauguruje 12. edycję Suwałki Blues Festival. 
W Sali im. Andrzeja Wajdy Suwalskiego Ośrodka Kultury wystąpi  
COREY HARRIS ACOUSTIC TRIO (USA/IT) z towarzyszeniem Suwal-
skiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Krzysztofa Kozakiewicza. 
Jako support publiczność rozgrzeje SOSNOWSKI. Koncert otwarcia 
będzie transmitowany na antenie Radiowej Trójki.

The opening concert will inaugurate the 12th edition of Suwałki Blues 
Festival. You will hear COREY HARRIS ACOUSTIC TRIO (USA / IT) with 
the accompaniment of the Suwalki Chamber Orchestra conducted by 
Krzysztof Kozakiewicz with the support concert of SOSNOWSKI. All 
live at Suwałki Culture Centre’s A. Wajda Auditorium. The opening 
concert will be broadcast on National Radio Programme 3.

TEKSASY 
& WOJTEK CUGOWSKI

(PL)

SOLD MY SOUL
(PL)

POLA CHOBOT 
& ADAM BARAN (PL)

COTTON WING
(PL)  

Pomysł na projekt Teksasy & Wojtek Cugowski zrodził się w 1998 roku w lu-
belskim klubie Graffiti podczas bluesowych jam session. Tam muzycy wspólnie 
improwizowali wykonując utwory takich artystów jak Muddy Waters, ZZ Top czy 
Stevie Ray Vaughan. 

The idea for the project Teksasy & Wojtek Cugowski was born in 1998 in the Lublin 
club Graffiti during the blues jam session. There, the musicians improvised together, 
performing works by artists such as Muddy Waters, ZZ Top and Stevie Ray Vaughan.

14.07.2019, godz. 14.00-16.30, scena przy Ratuszu, wstęp wolny
14.07.2019, 2:00-4:30 p.m., stage near the City Hall, admission free
www.facebook.com/pages/category/Musician-Band/Teksasy-155960334457766

Grają muzykę zakorzenioną w tradycji bluesa lat 60-tych i rocka lat 70-tych. Sły-
chać w niej wyraźne wpływy Led Zeppelin, Free czy Black Sabbath. Zespół charak-
teryzuje surowe i energetyczne granie nasycone szczerością i przywiązaniem do 
tradycji rocka. 

They play music rooted in the tradition of the ’60s blues and ’70s rock. You can hear the 
distinct influences of Led Zeppelin, Free or Black Sabbath in their music. Raw and energe-
tic sound saturated with honesty and attachment to the rock tradition is their trademark.

14.07.2019, godz. 14.00-16.30, scena przy Ratuszu, wstęp wolny
14.07.2019, 2:00-4:30 p.m., stage near the City Hall, admission free
www.soldmysoul.pl

Młodzi, utalentowani muzycy, mimo skrajności charakterów stanowiący jeden orga-
nizm artystyczny inspirowany bluesem. Piosenki, które tworzą swą prostotą i transo-
wością nawiązują do bluesa, często jednak wykraczając poza jego klasyczną formę.

Young and talented musicians have created, despite differences in characters, one 
artistic organism inspired by blues. Even though their songs refer to blues in their 
simplicity and transience, they often go beyond their classic form.

14.07.2019, godz. 14.00-16.30, scena przy Ratuszu, wstęp wolny
14.07.2019, 2:00-4:30 p.m., stage near the City Hall, admission free
www.facebook.com/polachobot.adambaran



SPOTKANIE AUTORSKIE Z ANDRZEJEM PĄGOWSKIM 
POŁĄCZONE Z PROMOCJĄ KSIĄŻKI ,,BYĆ JAK PĄGOWSKI’’
Zapraszamy do księgarni BookBook na spotkanie z autorem projektu muralu 
bluesowego połączone z promocją książki ,,Być jak Pągowski’’. 
MEETING WITH ANDRZEJ PĄGOWSKI AND PROMOTION OF THE BOOK 
“BYĆ JAK PĄGOWSKI”
We invite you to the BookBook bookstore for a meeting with the author of the blues 
mural project. The meeting will be combined with the promotion of the “Be likePą-
gowski” book.
12.07.2019, godz. 16.00, plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
12.07.2019, 4:00 p.m., 1 Józef Piłsudski Square

NAMIOT BLUESOWY / THE BLUES TENT 
Specjalny namiot z muzyką bluesową w centrum Suwałk zaprasza na wieczorne 
biletowane koncerty bluesowe 

A special tent with live blues music in the city centre invites you to the paid evening blues 
concerts. 

12.07.2019 SHADE OF WHITE (BY)
13.07.2019 GĘSIA SKÓRKA BLUES BAND (PL)
14.07.2019 AGE BLUES BAND (LT)
godz. 22.30, namiot ul. T. Noniewicza 57A, koncerty biletowany
10:30 p.m., tent at 57A T. Noniewicza St, admission paid

STREFA SPRAWDŹ PROMILE / TEST YOUR BAC AREA
To piąta, jubileuszowa edycja programu realizowanego przez Kompanię Piwo-
warską – sponsora SBF. Jego ideą jest edukacja tysięcy miłośników dobrej zaba-
wy na temat odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu. Każdy, kto zawita do strefy 
„Sprawdź Promile”, będzie mógł zbadać poziom alkoholu w wydychanym powie-
trzu za pomocą profesjonalnego alkomatu oraz, co niezwykle istotne, poznać 
wiele interesujących szczegółów na temat oddziaływania alkoholu na organizm, 
a nawet osobiście się o tym przekonać podczas jazdy na symulatorach i animacji 
alkogoglami.

This is the fifth jubilee edition of the programme implemented by Kompania Piwo-
warska - the sponsor of SBF. Its idea is to educate thousands of great fun enthusiasts 
about responsible alcohol consumption. Anyone who visits the “TEST Your BAC” area 
will be able to examine the alcohol level with a professional breathalyzer and, what 
is very important, get to know a lot of interesting details about the effects of alcohol 
consumption, and even personally find out about it while driving on simulators and 
animations with alcogogles.

12-14.07.2019 strefa przy ogródku piwnym przy ul. T. Kościuszki  
12-14.07.2019 area near the beer garden at T. Kościuszki Street

ZMOTORYZOWANY BLUES / BLUES ON WHEELS
KONCERT NA MOBILNEJ PLATFORMIE, PARADA I POKAZ MOTOCYKLI 
CONCERT AT THE PLATROFM TRAILER, PARADE AND MOTORBIKE SHOW
organizatorzy: Suwalski Ośrodek Kultury, Klub Motocyklowy Black Seven Suwałki
organizers: Suwałki Culture Centre, Black Seven Suwałki Motorbike Club

13.07.2019, 15.30-17.30, start ul. A. Mickiewicza 1
13.07.2019, 3:30-5:30 p.m., start 1 Mickiewicza St

SUWAŁKI BLUES DRIFT 2019 - ZLOT SAMOCHODÓW MAZDA MX5  
MAZDA MX5 SHOW

12.07.2019, 15.30-17.00, plac przy ul. T. Kościuszki 74
12.07.2019, 3:30-5:00 p.m., area near 74 T. Kościuszki St

OTWARTA SCENA BLUESOWA / OPENBLUES
12.07, 13.07.2019, godz. 18.00-20.00, scena plac M. Konopnickiej, wstęp wolny
12.07, 13.07.2019, 6:00 p.m.-8:00 p.m., stage at M. Konopnickiej Square, admission free
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INNE WYDARZENIA / OTHERS EVENTS

ODSŁONIĘCIE MURALU BLUESOWEGO  
UNVEILING OF THE BLUES MURAL
11.07.2019, godz. 15.00, ul. T. Noniewicza 48, wstęp wolny
11.07.2019, 3:00 p.m., 48 T. Noniewicza St, admission free

ODSŁONIĘCIE 11. TABLICY W ALEI GWIAZD BLUESA
UNVEILING OF THE 11TH SBF PLAQUE AT THE BLUES STARS ALLEY
11.07.2019, godz. 15.30, ul. Chłodna, wstęp wolny
11.07.2019, 3:30 p.m., Chłodna Street, admission free

HAPPENING BLUESOWY / BLUES HAPPENING
Zagrają zespoły / the lineup: GOLD HARP BLUES BAND, 48 GODZIN i BACK TO THE 
ROOTS (FR).

11.07.2019, godz. 16.00, scena na placu M. Konopnickiej, wstęp wolny
11.07.2019, 4:00 p.m., stage in M. Konopnickiej Square, admission free 

WERNISAŻ WYSTAWY / EXHIBITION  
„TOMASZ STAŃKO W FOTOGRAFII  
ANDRZEJA TYSZKO 1982-2014”
11.07.2019, 20.00, galeria Patio SOK, ul. Papieża Jana Pawła II 5
11.07.2019, 8:00 p.m., Patio Gallery SOK, 5 Papieża Jana Pawła II St

INNE CZWARTKOWE KONCERTY TOWARZYSZĄCE 

OTHER THURSDAY’S ACCOMPANYING CONCERTS
KASA CHORYCH (PL)
11.07.2019, godz. 23.00, Browar Północny, ul. T.Noniewicza 42, koncert biletowany
11.07.2019, 11:00 p.m., Browar Połnocny, 42 T. Noniewicza St, admission paid

RESO BLUES NIGHT
RESO Blues Night to muzyczny wieczór jednego ze sponsorów festiwalu. Wystąpi: 
ART BLUES BAND, a jako suport zagra suwalska formacja PIANO BLUES BAND.

RESO Blues Night is a music night created by RESO Europa Service – one of the 
sponsors of our festival. The lineup: ART BLUES BAND, and as a support PIANO BLUES 
BAND – blues project from Suwalki.

11.07.2019, godz. 23.00, Rozmarino, ul. T. Kościuszki 75, koncert biletowany
11.07.2019, 11:00 p.m., Rozmarino, 75 Kościuszki St, admission paid

TRÓJKA i RADIO BIAŁYSTOK LIVE
RADIO BIAŁYSTOK AND PROGRAMME 3 BROADCASTING
W piątek zapraszamy do odwiedzenia namiotu Polskiego Radia Białystok i ra-
diowej Trójki, skąd będzie nadawany program na żywo relacjonujący wydarzenia 
i atrakcje z Suwałki Blues Festiwal oraz audycja Piotra Barona MP3. 

On Friday, let’s meet at Polish Radio tent where Radio Białystok and Programme 3 
(Piotr Baron’s MP3 programme) will be broadcasting their programmes covering the 
events and attractions from the festival live on air. 

12.07.2019, namiot przy Ratuszu, godz. 10.00-14.00
12.07.2019, tent next to the City Hall, 10:00 a.m.–2:00 p.m.

BLUES NA ULICY CHŁODNEJ 
BLUES AT CHŁODNA STREET
Wystąpią \ the lineup: JUTAS & BUKARTAS BLUES DUO (LT), SOUTHERNMAN  
ROBBIE (RO), KSW 4 BLUES (PL) i Z DZIELNI CHŁOPCY (PL). 

12.07 i 13.07.2019, godz.13.30 i 16.00, scena przy ul. Chłodnej 2, wstęp wolny
12.07 and 13.07.2019, 1:30 p.m. and 4:00 p.m., stage at 2 Chłodna St, admission free
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ŚNIADANIA BLUESOWE 
BLUES BREAKFAST LIVE
11.00 wstęp wolny / 11:00 a.m. admission free 

12.07.2019 (piątek/Friday)
WOJTEKLICH TRIO (PL), FRIENDS OF BLUES (PL), Piwiarnia, ul. Chłodna 2
BLACKBERRY BROTHERS (PL), Browar Północny, ul. T. Noniewicza 42
MAGDA PISKORCZYK (PL), Rozmarino, ul. T. Kościuszki 75
SECOND LINE (PL), Black Pub Komin, ul. E. Plater 1
ADAM ZALEWSKI TRIO (PL), OPEN Suwalszczyzna, ul. T. Noniewicza 71A

13.07.2019 (sobota/Saturday)
BACK TO THE ROOTS (FR), FRIENDS OF BLUES (PL), Piwiarnia, ul. Chłodna 2
SOUNDTRUCK (GR), Browar Północny, ul. T. Noniewicza 42
VINNIE’S VICE (NL), Rozmarino, ul. T. Kościuszki 75
ROCK KONIA (PL), Black Pub Komin, ul. E. Plater 1
HOWLIN’ MAT (UK), OPEN Suwalszczyzna, ul. T. Noniewicza 71A

14.07.2019 (niedziela/ Sunday)
COTTON WING (PL), Rozmarino, ul. T. Kościuszki 75 
TEKSASY & WOJTEK CUGOWSKI (PL), Browar Północny, ul. T. Noniewicza 42 
SOLD MY SOUL (PL), Piwiarnia, ul. Chłodna

NIEDZIELA Z BLUESEM 
SUNDAY WITH BLUES
JAM SESSIONS NA ZAKOŃCZENIE z zespołami / FINAL JAM SESSIONS with bands
22.30 koncert biletowany / 10:30 p.m. admission paid

14.07.2019 (niedziela/ Sunday)
COTTON WING (PL), Rozmarino, ul. T. Kościuszki 75 
TEKSASY & WOJTEK CUGOWSKI (PL), Browar Północny, ul. T. Noniewicza 42 
SOLD MY SOUL (PL), Piwiarnia, ul. Chłodna 2

Polish Blues Challenge 2020 jest przepustką dla wykonawców z Polski do udziału 
w European Blues Challenge 2020, organizowanego 16-18 kwietnia 2020 roku 
przez European Blues Union w miejscowości Zaanstad w Holandii. Rada Artystycz-
na SBF wyłoniła pięć zespołów: COTTON WING, POLA CHOBOT & ADAM BARAN, 
SOLD MY SOUL, SOSNOWSKI, TEKSASY & WOJTEK CUGOWSKI, które powalczą  
o kwalifikację do European Blues Challenge 2020 oraz Grand Prix (statuetkę wraz 
z nagrodą pieniężną) ufundowaną przez Prezydenta Suwałk Czesława Renkiewicza.

Polish Blues Challenge 2020 is an opportunity for the Polish bands to participate 
during the European Blues Challenge organized by the European Blues Union. In 2020 
the EBC will be held in  Zaanstad, Nederlands from 16th thoughout 18th of April. The 
SBF Artistic Committee has chosen the following 5 bands: COTTON WING, POLA CHO-
BOT & ADAM BARAN, SOLD MY SOUL, SOSNOWSKI, TEKSASY & WOJTEK CUGOWSKI, 
which will compete to be qualified for the European Blues Challenge 2020. The win-
ner will be also awarded with the Grand Prix of President of Suwałki Municipatily 
Czesław Renkiewicz - statuette with a money prize.

14.07.2019, godz. 14.00-17.00, scena przy Ratuszu, wstęp wolny
14.07.2019, 2:00-5:00 p.m., stage near the City Hall, admission free

ADDITIONAL INFORMATION

MORE INFO: 

www.suwalkiblues.com

INFORMACJE DODATKOWE

WIĘCEJ INFORMACJI: 
www.suwalkiblues.com

BIURO ORGANIZACYJNE / INFORMACJA FESTIWALOWA: 
11.07.2019 w godz. 10.00-20.30 
12-14.07.2019 w godz. 10.00-22.00
Centrum Informacji Turystycznej, ul. Ks. K. A. Hamerszmita 16
e-mail: festival@suwalkiblues.com

SPRZEDAŻ BILETÓW NA KONCERTY KLUBOWE:
online: www.bilety.soksuwalki.eu oraz od 1 lipca bezpośrednio  
w klubach festiwalowych

SPRZEDAŻ GADŻETÓW FESTIWALOWYCH:
11.07.2019
SOK (ul. Papieża Jana Pawła II 5), w godz. 20.00-23.00
12-13.07.2019
SKLEP festiwalowy (plac M. Konopnickiej), w godz. 15.00-20.00
SKLEP festiwalowy (u zbiegu pl. Europejskiego i pl. Piłsudskiego),  
w godz. 12.00-22.00
CIT (ul. Ks. K. A. Hamerszmita 16), w godz. 9.00-22.00                  
14.07.2019
SKLEP festiwalowy (u zbiegu pl. Europejskiego i pl. Piłsudskiego),  
w godz. 12.00-22.00
CIT (ul. Ks. K. A. Hamerszmita 16), w godz. 9.00–20.00

SUWAŁKI BLUES FESTIVAL OFFICE / INFORMATION: 
11.07.2019 from 10:00 a.m. - 8:30 p.m.
12-14.07.2019 from 10:00 a.m. to 10:00 p.m.
Tourist Infromation Centre (CIT), 16 Ks. K. A. Hamerszmita Street
e-mail: festival@suwalkiblues.com

TICKETS FOR THE CLUB CONCERTS: 
online: www.bilety.soksuwalki.eu and from 1st of July directly at the clubs

FESTIVAL SOUVENIRS ARE AVAILABLE AT:
11.07.2019
SOK (5 Papieża Jana Pawła II St), 8:00 p.m.-11:00 p.m.
12-13.07.2019
SBF SHOP (M. Konopnicka Square), 3:00 p.m.-8:00 p.m
SBF SHOP (the corner of Europejski Sq. and Piłsudski Sq.),  
12:00 noon-10:00 p.m.
CIT (16 Ks. K. A. Hamerszmita St), 9:00 a.m.-10:00 p.m
14.07.2019
SBF SHOP (the corner of Europejski Sq. and Piłsudski Sq.),  
12:00 noon-10:00 p.m.
CIT (16 Ks. K. A. Hamerszmita St), 9:00 a.m.-8:00 p.m.
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GADŻETY FESTIWALOWE                                 FESTIVAL SOUVENIRS

T-shirt – 30 PLN
T-shirt Junior – 25 PLN

Smycz / Key leash – 5 PLN

Buff – 20 PLN

Torba / Bag – 10 PLN

Kapelusz / Hat – 30 PLN

Peleryna / Cape – 15 PLN

CD „SBF 2015 
VOO VOO Bielszy Odcień Bluesa” 
– 30 PLN

balon / balloon – 5 PLN

Klaskacz / Clapping Hand  – 10 PLN

Brelok / Keychain – 5 PLN

Album „10 lat SBF” – 40 PLN + CD gratis

Przypinka / Button – 5 PLN

Brelok Miś / Bear Keychain – 15 PLN



tel.    (+48) 87 565 4444
kom. (+48) 57 595 4444
tel.    (+48) 87 565 4444
kom. (+48) 57 595 4444 reso.com.plreso.com.pl

Sprawdzony partner w ubezpieczeniachSprawdzony partner w ubezpieczeniach



Życzymy
niezapomnianych

wrażeń muzycznych!

Producent narzędzi dla przemysłu
drzewnego i meblarskiego



ŚWIADCZYMY USŁUGI W ZAKRESIE:
 budowy wielorodzinych budynków mieszkalnych 
 zarządzania nieruchomościami
 konserwacji instalacji sanitarnej i elektrycznej
 wynajmu lokali użytkowych
 wynajmu powierzchni pod reklamę
 pośrednictwa w obrocie lokalami mieszkalnymi

                    Zarząd Budynków Mieszkalnych 
                w Suwałkach TBS sp. z o.o. 
          jest podmiotem działającym 
     według zasad towarzystwa 
budownictwa społecznego

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.
ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki, tel. 563 50 00

e-mail: sekretariat@zbm.suwalki.pl, www.zbm.suwalki.pl

KRUSZYWA DROGOWE: 
- kruszywo drobne (piaski),  

- grysy, żwiry kruszone, 
- mieszanki, - materialy na nasypy.

KRUSZYWA DO BETONU: 
- kruszywo drobne (piaski), - kruszywo grube (żwiry).

PREFABRYKATY BETONOWE: 
- kostka brukowa, - płyty brukowe, - cieki wodne, - bloczki fundamentowe.

USŁUGI:
- profesjonalny transport, - usługi sprzętem budowlanym.

ul. Chłodna
Chłodna Street

Autor projektu ławeczki
the bench concept by
Janusz Tałuć
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Wszystkich gości Suwałki Blues Festival 
zachęcamy do wypełnienia festiwalo-
wej ankiety. To zajmuje zaledwie kilka 
minut, a dla nas, organizatorów SBF, 
daje wiele bezcennych informacji na 
temat odbiorców i gości festiwalu, 
ich preferencji i oczekiwań. Słowem 
pozwala naszą imprezę rozwijać 
w takim kierunku, w jakim życzą so-
bie tego fani bluesa.  

Ankiety są dostępne w Centrum 
Informacji Turystycznej przy ul. ks. 
K. Hamerszmita i w Sklepiku Fe-
stiwalowym na ul. T. Kościuszki 
oraz w wersji elektronicznej na: 
suwalkiblues.com.

We invite all Suwałki Blues Festival fans to complete the festival 
survey. It takes only a few minutes, and for us, the organizers of SBF,
it gives a lot of invaluable information about the recipients and gu-
ests of the festival, their preferences and expectations. In essence, it 
allows our festival to develop in the direction that blues fans want. 
Surveys are available at the Tourist Information Centre at ks.K. Ha-
merszmita Street and at the Festival Shop at T. Kościuszki Street and 
online at: suwalkiblues.com.
The survey is in Polish only. However, you can still fi ll it in – just ask 
one of the volunteers for help in translation to English. 

Suwalski Fan Club Bluesa to wyjątkowy projekt zainicjowany przez 
miłośników tego gatunku muzyki, a sfi nansowany z Suwalskiego 
Budżetu Obywatelskiego. Każdy może zostać jego członkiem! 
Zapisy pod adresem: festival@suwalkiblues.com.  A w zamian? 
Muzyczne spotkania z ciekawymi artystami w suwalskich klubach
i  interesujące rozmowy z pasjonatami bluesa. 

Suwałki Blues Fan Club (polish Suwalski Fan Club Bluesa) is a unique 
project initiated by enthusiasts of this genre of music, and fi nanced 
from the Suwalki Civic Budget. Everyone can become a member! Re-
gistration at: festival@suwalkiblues.com. In return, you will get the 
fi rst hand information on interesting blues concerts at the clubs in 
Suwałki as well as the information about the meetings with blues 
enthusiasts.
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Grand Prix Suwałki Blues Festival 
– nagroda Prezydenta Miasta Suwałk 


