Warszawa, 22 sierpnia 2018 r.

Warsaw Challenge 2018 – święto hip-hopu powraca do Fortu Bema
Kolejna edycja największej imprezy breakdance’owej w Polsce zbliża się
wielkimi krokami, a wraz z nią rywalizacja najlepszych tancerzy z całego świata
oraz koncerty gwiazd hip-hopu z Polski i z zagranicy. Już 1 i 2 września scenę
Warsaw Challenge w Forcie Bema rozpalą taneczne akrobacje i topowi artyści,
m.in. Paluch, O.S.T.R., amerykańscy raperzy Devin The Dude i zespół The
Beatnuts oraz artyści współtworzący projekt Albo Inaczej.
Warsaw Challenge to wydarzenie jedyne w swoim rodzaju, łączące wszystko
to, co w kulturze hip-hopu najlepsze – taniec, muzykę i freestyle. Od kilkunastu lat
integruje pokolenia i ewoluuje wraz z nowymi ekipami tancerzy czy trendami w muzyce.
Organizatorzy ponownie poszli za głosami fanów, którzy miło wspominają bardziej
kameralne lokalizacje i w tym roku impreza wraca do Fortu Bema na warszawskim
Bemowie. Już za dwa tygodnie, w pierwszy weekend września, popularne miejsce
spotkań warszawiaków będzie tłem dla spektakularnych potyczek najlepszych b-boyów
z kraju i ze świata. Na scenie pojawią się również gwiazdy rapu, w tym kultowi goście
z zagranicy. Organizatorem Warsaw Challenge jest Miasto Stołeczne Warszawa. Wstęp
na wydarzenie jest wolny.
Zeszłoroczna decyzja o przeniesieniu Warsaw Challenge do Fortu Bema była strzałem
w dziesiątkę. Przez dwa dni w imprezie udział wzięło kilka tysięcy osób, nie tylko
młodzież podziwiająca taneczne pojedynki b-boyów i koncerty ulubionych artystów, ale
też całe rodziny, które chciały miło spędzić czas w otoczeniu muzyki i skorzystać
z atrakcji dostępnych na terenie wydarzenia. Dlatego w pierwszy weekend września
wracamy do Fortu Bema, a nowa odsłona Warsaw Challenge zaskoczy poziomem
artystycznym i bardzo ciekawym, nie zawsze stricte hip-hopowym line-upem - zapowiada
Robert Zydel, dyrektor Biura Marketingu Miasta.
Zawody breakdance na światowym poziomie
Idea festiwalu hip-hopu powstała w 2005 roku. Początkowo miała to być jedynie
niewielka impreza łącząca zawody breakdance z koncertami lokalnych raperów. Obecnie
Warsaw Challenge to największe w Polsce oraz jedno z największych w Europie wydarzeń

dla fanów hip-hopu. W trakcie trzynastu lat scena Warsaw Challenge gościła dziesiątki
gwiazd rapu oraz performerów polskiego i światowego formatu. Jedno pozostaje
niezmienne – filarem imprezy jest konkurs dla zawodników breakdance. Po roku przerwy
do programu wydarzenia wracają polskie eliminacje. 31 sierpnia i 1 września najlepsze
ekipy b-boyów z kraju ponownie powalczą o przejście do bitwy finałowej, w której
zmierzą się z międzynarodowymi gwiazdami tańca breakdance. Stawka jest wysoka na zwycięzcę zawodów czeka nagroda w wysokości 15 tysięcy złotych, ufundowana przez
Miasto Stołeczne Warszawa. Rejestracja ekip w ramach polskich eliminacji Warsaw
Challenge trwa do 27 sierpnia na stronie internetowej www.warsawchallenge.com.
Gwiazdorski line-up Warsaw Challenge 2018
Warsaw Challenge to wydarzenie, którego nie może pominąć żaden wielbiciel hip-hopu.
Program imprezy co roku śledzą tysiące fanów, liczących na spotkanie ze swoimi idolami.
Tegoroczne koncerty to nie tylko hołd dla uznanych twórców gatunku z Polski
i z zagranicy, ale też propozycja dla osób szukających topowych nazwisk i niebanalnych
muzycznych miraży. Jak podkreślają organizatorzy, tegoroczny line-up jest tak
oryginalny, że ciężko wybrać jednego headlinera. W mieszance stylów i znanych ksywek
każdy znajdzie dla siebie coś naprawdę ciekawego.
Koncerty zaplanowane w ramach tegorocznej edycji Warsaw Challenge o godzinie 17.00
otworzy Otsochodzi. Utalentowany raper zamknął rok 2017 swoją drugą solową płytą
„Nowy Kolor”, w 2018 gościnnie wziął udział w projektach takich artystów jak
Rasmentalism czy Taco Hemingway. Po Młodym Janku o 19.00 sceną Warsaw Challenge
zawładnie jeden z najlepiej sprzedających się polskich wokalistów hip-hopowych,
poznański raper Paluch. Kontrowersyjny i charyzmatyczny artysta i właściciel wytwórni
B.O.R Records znany jest zarówno z solowych krążków, jak i kolaboracji z topowymi
polskimi wykonawcami – Borixonem, Hemp Gru, Quebinafide czy Slums Attack.
Na zakończenie pierwszego dnia imprezy, 1 września, wyjątkowa gratka czeka na fanów
kultowych amerykańskich artystów hip-hopowych. Prosto z Hip-Hop Kemp do Polski
przyjedzie Devin The Dude, legendarny wokalista z Houston, który swoim talentem
wspierał takie gwiazdy jak Snoop Dogg, Dr Dre czy Jaz-Z. Były reprezentant Rap-A-Lot
Records debiutował na scenie w pierwszej połowie lat 90-tych jako członek ekip Odd
Squad i Facemob. W 1998 roku zdecydował się rozpocząć karierę solową, wydając swoje
pierwsze LP "The Dude". Popularność przyniosła mu kolaboracja ze znanymi raperami,
a znakiem charakterystycznym stał się luźny, chilloutowy styl. Devin The Dude wystąpi
o godzinie 20.00.
2 września, drugi dzień koncertów Warsaw Challenge rozpocznie o 15.00 występ
kolektywu hip-hopowego Dwa Sławy, promującego wydaną w marcu płytę „Coś
przerywa”. Po łódzkich artystach na scenie pojawi się jeden z najbardziej
rozpoznawalnych i najczęściej nagradzanych polskich raperów – O.S.T.R. Wszechstronny
artysta i producent muzyczny, związany z wytwórnią Asfalt Records rozgrzeje scenę
Warsaw Challenge o godzinie 17.30. Tak atrakcyjny początek to dopiero przedsmak
niedzielnych atrakcji dla fanów hip-hopu. O godzinie 19.00 w Forcie Bema wystąpi
kolejny kultowy skład z zagranicy - The Beatnuts. Kilkanaście albumów składu
to obowiązkowa pozycja dla każdego wielbiciela rapowanych bitów. Grupa rzadko gości
w Polsce, więc koncert podczas Warsaw Challenge będzie wyjątkową okazją
do przypomnienia sobie utworów z początków działalności zespołu i sprawdzenia obecnej
formy członków grupy.

Warsaw Challenge 2018 zamknie niespodzianka, która ucieszy poszukiwaczy
niebanalnych muzycznych kolaboracji. O godzinie 20.30 na scenie pojawią się artyści
współtworzący pierwszą i drugą edycję projektu Albo Inaczej. Niezwykła inicjatywa
wytwórni Alkopoligamia to nowe spojrzenie na kultowe kawałki twórców hip-hopowych.
W pierwszej edycji z roku 2015 piosenki takie jak „Re-fleksje” Pezeta, „Jest jedna rzecz”
Slums Attack czy „Dyskretny chłód” Tedego zyskały aranżację jazzową dzięki
zaangażowaniu artystów rozrywkowych. Nowa odsłona projektu pod nazwą Albo Inaczej
2, która ukazała się w maju 2018 roku, to interpretacja rapowej klasyki w wykonaniu
młodych artystów. W niedzielę na scenie Warsaw Challenge swoje siły połączą m.in.
Andrzej Dąbrowski, Grammatik, IGO, Ten Typ Mes, Ralph Kaminsky, Rosalie, Justyna
Święs i Monika Borzym. Artyści, którzy projektowi Albo Inaczej oddali swój talent wesprą
ideę Warsaw Challenge pokazując, że muzyka łączy i inspiruje bez względu na gatunek
jaki reprezentuje.
Organizatorem Warsaw Challenge jest Miasto Stołeczne Warszawa,
wykonawczym Stołeczna Estrada. Wstęp na wydarzenie jest wolny.
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Więcej informacji o Warsaw Challenge 2018 znajduje się na
www.WarsawChallenge.com oraz na profilu wydarzenia na Facebooku.
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