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Ekipa Cydru Lubelskiego szuka osób Spragnionych Lata. Czekając na pierwsze koncerty najbardziej
orzeźwiającej trasy koncertowej Cydr Lubelski Spragnieni Lata rozmawiamy o wakacjach, relaksie, muzyce i
słońcu. Bo czego innego brakuje nam o tej porze roku.
Na pytanie: Czego jesteś spragniony mieszkańcy kilku miast odpowiadają bez wahania: ciepła, plaży,
wodnych atrakcji, turbosłońca, urlopu, imprez plenerowych, wolnego czasu LATA! A gdzie najlepiej spędza
się wolny czas latem? Oczywiście na plenerowych koncertach.
- Odliczając dni do lata ogłaszamy: 7. edycja trasy Cydr Lubelski Spragnieni Lata rozpocznie się 14 lipca i
zagości w 5 miastach: Wrocławiu, Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Lublinie - zapowiada Robert Walewski,
Brand Manager Cydru Lubelskiego i współtwórca jednego z najciekawszych wakacyjnych projektów
muzycznych.
- Polacy nie mogą doczekać się niepowtarzalnych letnich emocji, dlatego my nie możemy postąpić inaczej, jak
tylko ugasić ich pragnienie, zapewniając niezapomniane chwile na koncertach. Stawiamy na gitarowe
brzmienia, oryginalne kompozycje, wyrazistość, dobre teksty i dużą dawkę muzycznych uniesień - uzupełnia
dyrektor artystyczny trasy Cydr Lubelski Spragnieni Lata Tymon Tymański. Kogo w tym roku zaprosił do
udziału w trasie - jeszcze nie zdradza. Ale wiadomo, że usłyszymy artystów zmieniających scenę muzyczną,
bezkompromisowych, niezależnych, mających świetny kontakt z publicznością i gwarantujących ogromną
porcję pozytywnej energii.
- Cydrowy line-up tradycyjnie stworzą znani muzycy prezentujący swoje nowe projekty oraz młodzi artyści,
którzy właśnie podbijają polską scenę. Z trasą Cydr Lubelski Spragnieni Lata zaczynali tacy artyści jak
XXanaxx czy The Dumplings - uzupełnia Robert Walewski.
Zobacz filmy cydrowej ekipy: Wrocław https://www.youtube.com/watch?v=PjvW9jEojtY&feature=youtu.be
A Ty jesteś spragniony lata?
Rozkład jazdy 7. edycji trasy Cydr Lubelski Spragnieni Lata:
14.07.2018 - WROCŁAW, Plac Nowy Targ
21.07.2018 - WARSZAWA, Park Sowińskiego
04.08.2018 - GDAŃSK, Stocznia Gdańska
11.08.2018 - POZNAŃ, Jezioro Maltańskie
15.09.2018 - LUBLIN, Błonia pod Zamkiem Lubelskim

Wstęp wolny
*** Cydr Lubelski Spragnieni Lata - cykl plenerowych koncertów, prezentujących najnowsze projekty
polskich muzyków. W ciągu 4 lat odbyło się 6 edycji trasy w 23 polskich miastach. W 40 koncertach wzięło
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udział 30 artystów i ponad 100-tysięczna publiczność. W 2017 na cydrowej scenie zagrali Iza Lach, Bovska i
Dwa Sławy. Do tej pory w projekt zaangażowali się Natalia Przybysz, Tymon Tymański, Marika, L.U.C,
Skubas, Julia Marcell, Xxanaxx, Rita Pax, The Dumplings, Gooral, Natalia Grosiak, Krzysztof Zalef
Zalewski.
Cydr Lubelski najpopularniejszy polski cydr, wzorzec polskiego cydru naturalnego, lider na poziomie
rozpoznawalności i zakupów w kategorii cydrów, mający ok. 50% udziałów w rynku. Jego sukces tkwi w
naturalnym procesie produkcji. Cydr Lubelski wytwarzany jest ze świeżo tłoczonego soku z polskich jabłek w
procesie naturalnej fermentacji. Dzięki temu ma intensywny, orzeźwiający smak. Jest świeży, lekki, pełen
przyjemnych, naturalnych bąbelków. W swojej ofercie marka ma już 8 wariantów, w tym Cydr Lubelski
Niefiltrowany oraz produkt premium - Cydr Lubelski Lodowy.
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