Festiwal Kolorów wraca na Ursynów! Gwiazdy na scenie, a co
godzinę...
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Park przy Kopie Cwila w sobotę zyska trochę nowych kolorów. Odbędzie się tam jedyny w
swoim rodzaju Festiwal Kolorów. Na uczestników czeka zabawa z feerią barw oraz koncerty
gwiazd!
„Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko i na każdy inny kolor tego świata!” Może nie
do końca tak śpiewał zespół Dwa plus jeden, ale słowa te świetnie opisują to, co będzie się działo w
sobotę na Ursynowie. Pod Kopą Cwila wystartuje Festiwal Kolorów.
- Po pandemicznej przerwie potrzebujemy kontaktu z drugim człowiekiem i festiwal jest taką szansą
oraz okazją, by pokolorować trochę ten świat - mówi Julia Gąsiorek ze stowarzyszenia Festiwal
Kolorów.

Kolorowo i muzycznie
Największą atrakcją festiwalu będzie więc kolorowy puder. Zaopatrzeni w „kolory” uczestnicy
gromadzą się i co godzinę wyrzucają proszek w górę. Utworzona w ten sposób ogromna chmura
barw barwi wszystko co spotka na swojej drodze, a przede wszystkim bawiące się osoby. Spokojnie proszek jest łatwo zmywalny oraz bezpieczny dla skóry i środowiska.
- Chętni zakupują proszek na miejscu, przy naszym festiwalowym stoisku. Każdy sam decyduje, ile

chce go wyrzucić. Jedno opakowanie kosztuje 10 zł, a przy zakupie czterech piąty jest gratis. O
godzinie 17 zacznie też działać strefa recyklingu. Osoby, które zbiorą sto opakowań po kolorach,
mogą je wymienić na festiwalowe gadżety lub kolor - zachęca Julia Gąsiorek.
Wyrzut kolorów będzie odbywał się co godzinę pod sceną festiwalu. A co będzie się w międzyczasie
działo na niej? Jako pierwsza - o godzinie 15 - pod Kopą Cwila wystąpi Blu. Młoda wokalistka
zachwyci swoim repertuarem z gatunku pop. Zaraz po niej - o godzinie 16 - czadu da Kritaczi.
Słuchacze na pewno docenią teksty pioniera warszawskiego hip hopu z Ursynowa. Następnie - o
godzinie 17 - na scenie zamelduje się Inee. Wokalistka z Łodzi swoją karierę zaczynała na TikToku,
pokazując swoje tatuatorskie zdolności. Z czasem postanowiła także pokazać swój muzyczny talent.
Po Inee przed publicznością - o godzinie 18 - wystąpi Maria Sadowska. Jej popowe i jazzowe kawałki
powinny trafić w gusta młodszych i starszych. Jako przedostatni - o godzinie 19 - wystąpią Filip Lato
i Jula. Artyści połączyli niedawno siły i biją rekordy popularności. Na Ursynowie zagrają razem i
osobno. O dobrą zabawę na koniec festiwalu zadba didżej Electro Two.

Gry i zabawy na scenie i poza nią
Kolory i muzyka to główne, ale niejedyne atrakcje przygotowane przez organizatorów. Oprócz
muzyków na scenie pojawią się inni goście, m.in. przedstawiciele Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy
czy znani tiktokerzy. Wejdą na nią także wylosowani widzowie, którzy wezmą udział w ciekawych
konkursach z nagrodami.
Zabawa będzie trwała także przy stoiskach sponsorów festiwalu. Na chętnych czekają skoki w
workach - sprawdzić się będą mogli starsi i młodsi - koło fortuny - ale tylko po odgadnięciu
tajemniczego hasła - czy przeciąganie liny.
Po takich wymagających wyzwaniach na pewno trzeba będzie chwilę odsapnąć. Dlatego na festiwalu
przygotowana zostanie strefa chilloutu. Będzie można położyć się na leżaku pod dającym cień
parasolem, na głodnych czekać będą z kolei foodtrucki.
Ursynowian do wzięcia udziału w festiwalu zmotywuje jeszcze jeden ważny szczegół. W końcu w tym
roku obchodzimy jubileusz. - Festiwal odbywa się w ramach 45-lecia Ursynowa i na pewno będzie
świętować urodziny dzielnicy - podkreśla Julia Gąsiorek.
Festiwal Kolorów rozpocznie się 21 maja o godzinie 15 w parku im. Romana Kozłowskiego (pod Kopą
Cwila). Wstęp jest bezpłatny. A patronem festiwalu jest portal Haloursynow.pl.
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