Siostry Rheingans
Z występem Back o’th Bush jako support
Niedziela 29 wrzesień
Wstęp od 19:30
W budynku More Music
Bilety £7 – £14
Gratis dla osób poniżej 18 lat
Laureatki nagrody muzyki folkowej BBC Radio 2 za najlepszy oryginalny utwór w 2016 r, Siostry
Rheingans wracają do More Music z zabawną, mocną i docierającą do serca muzyką, która jest
całkowicie współczesna a jednocześnie głęboko zakorzeniona w tradycjach ludowych.
Zespół Back o’th Bush składa się z Richard Moss i Ben Farmer. Ten zabawny i radosny duet sprawi,
że będziesz przytupywał.

Pałac Zabawy West End
Niedziela 6 październik
11:00 – 16:00
W budynku More Music
Gratis
Warsztaty rękodzielnicze na robienie kapeluszy i dekoracji do noszenia w Procesji Latarenek w
sobotę 26go października, z rozrywkami i muzyką na żywo.

Cinclus Cinclus
Niedziela 12 październik
Wstęp od 13:30
W budynku More Music £5/£3 (£4/£2 dla osób z kodem pocztowym LA4 lub LA3)
Polecamy dla dzieci w wieku od 4 lat
Cinclus Cinclus, to chwalony przez krytyków koncert jazzowy dla dzieci, stworzony i wykonany
przez muzyków z Wielkiej Brytanii i Norwegii. Dzieci mają rzadką szansę na interakcję i
zaangażowanie w improwizowane przedstawienie, a jednocześnie doświadczają skomponowanych z
góry melodii, riffów i rytmów, wykonanych przez muzyków światowej klasy.

Zimowy Festiwal Latarenek na West Endzie

Sobota 26 październik
Festiwal rozpoczyna się o 16:00
Procesja latarenek wyrusza o 18:00
Zbierzmy się, aby cieszyć się latarenkami, projekcjami, muzyką, teatrem, opowiadaniem historii,
jedzeniem i piciem oraz procesją latarenek.
Będziemy ozdabiać Ogrody Świetności na West Endzie od 11:00 i bardzo chcielibyśmy, aby ludzie
dołączyli się do nas przy wieszaniu świateł, latarenek i świeczek.
Warsztaty na robienie latarenek
Niedziela 13 październik 11:00 – 16:00
Niedziela 20 październik 11:00 – 16:00
Prosimy pamiętać, że robienie laterenki trwa około trzy godziny, więc upewnij się, że będziesz miał
tyle czasu.

Wysyłki na Czerwonej Sukience
Piątek 8 listopad
Wstęp od 19:30
Bilety £9,50 – £15
Dostępne na www.lancasterarts.org
W Nuffield Theatre, Lancaster University
Wysyłki na Czerwonej Sukience, to intymne i odważne nowe przedstawienie na żywo kompozytorki
piosenek Rowan Rheingas, która była dwukrotnie laureatką nagrody muzyki folkowej BBC Radio 2.
Charlotte
Z występem Lancashire Youth Vocal Ensemble jako support
Piątek 29 listopad
Wstęp od 19:30
Bilety £9,50 – £15
Dostępne na www.lancasterarts.org
W Nuffield Theatre, Lancaster University
Debiutancka płyta EP tej niezwykle utalentowanej 21-latki Nowhere to Hide była szanszą na
współpracę ze znanymi na całym świecie producentami Toby Gad oraz The Orphanage (Kehlani,
Alessia Cara and Demi Lovato).
Chór młodzieżowy LYVE Lancashire Youth Vocal Ensemble tworzy kreatywne połączenie
współczesnych stylów muzycznych, łącząc śpiew harmonii a capella, beatboxing, rapowanie oraz
oryginalne utwóry własnego autorstwa.
Polska!
Sobota 30 listopad, 18:00
W budynku More Music

Wieczór muzyki, tańca i polskich przysmaków. Będą gry imprezowe oraz malowanie twarzy i magia.
Zapraszamy do nas na zabawę na andrzejki. Gospodarz wieczoru Magic Ally. Witamy wszystkich!

Polska Impreza
Piątek 21 luty 2020, 20:00
W budynku More Music
Zaproś swoich przyjaciół na wspaniały wieczór muzyki i tańca dzięki DJ Pablo.
Bar do późna, dla osób powyżej 16 lat.

Kameleon II
Piątek 6 grudzień, 18:30 – 21:30
£5 z góry
W budynku More Music
Kameleon, to wyjątkowe wydarzenie organizowane przez ekipę „Młodzi Liderzy” More Music, które
przedstawia talent miejscowych młodych ludzi ku czci ich zdolności do korzystania ze sztuk
kreatywnych w celu wzmocnienia własnej odporności emocjonalnej i „dojścia do siebie” po
życiowych wyzwaniach.
Czy masz 14–21 lat i interesujesz się organizacją wydarzeń, rozwojem pewności siebie i
zdobywaniem nowych umiejętności? To wtedy potrzebuje Ciebie ekipa Kameleon!
Dołącz się do ekipy „Młodzi Liderzy” w kążdą środę w godzinach 17:00–19:00 w budynku More
Music (od 18go września).
Projekt partnerski z CAHMS, PopUpProject, Lancashire Youth Challenge oraz Spirit of 2012.
Jednym Głosem
Pieśni o Zorzy Polarnej z Loz Kaye
Sobota 18 styczeń 2020
10:00 – 16:00
W budynku More Music
Bilety £15
Prosimy przynieść lunch do podzielenia się
W ciemne noce odkryj piosenki o Zorzy Polarnej. Przyjdź i odkrywaj pieśni ze Skandynawii oraz
ballady z krajów bałtyckich z chórmistrzem Loz Kaye. To zabawne wokalne wprowadzenie do
fascynującego świata. Jest muzyka o trollach i wilkach, ale także o śniegu i pięknych naturalnych
krajobrazach. Wspaniały warsztat ku czci bogatej tradycji.
Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie – tylko poczucie przygody!
Tydzień Niezależnych Miejsc Muzycznych

Sobota 1 luty 2020
Z dumą obchodzimy Tydzień Niezależnych Miejsc Muzycznych: 7-dniowe wydarzenie ku czci
małych miejsc muzycznych w całej Wielkiej Brytanii. Artyści zdobywają pierwsze doświadczenie
grania na żywo przed publicznością, a fani mogą zbliżyć się do artystów, którzy w przyszłości może
będą grali przed całymi stadionami i na głównej scenie na festiwalach.
She Shanties
Z występem Paddy Garrigan and The Stroller Priests jako support
Sobota 8 luty 2020
Wstęp od 19:30
W budynku More Music
Bilety £7 – £14
Gratis dla osób poniżej 18 lat
Szanty morskie, śpiewy, piosenki o morzu, pieśni robocze
Paddy Garrigan and The Stroller Priests:
“Absolutnie niesamowita płyta, śpiewam to od wielu dni!” –– Tom Robinson (BBC6 Music) o
utworze ‘Sea Monsters’, który zagrał w swoim programie nocnym Introducing and Saturday w
BBC6.
BAAB Bal!
Sobota 29 luty
Warsztat taneczne o 18:00
Wstęp do balu od 19:30
W budynku More Music
Bilety £7 – £14
Gratis dla osób poniżej 18 lat
Zespół folk-rockowy z wpływami skandynawskimi BAAB zagra muzykę do tańca ludowego w
budynku More Music, który pierwotnie został zbudowany jako sala taneczna. Zespół nauczy nas
tańczyć szwedzkie polki, tańce „Hottice” i inne tańce w warsztacie tanecznym bezpośrednio przed
balem.
Zespół BAAB, to czarujący montaż mitycznych bestii i melodii, który łączy pulsujące rytmy z
tradycyjnym skandynawskim folkiem, aby stworzyć ciężki tupot idealny do tradycyjnych tańców.
Premiera albumu zespołu Deep Cabaret
Sobota 14 marzec 2020
Wstęp od 19:00
W budynku More Music
Bilety £6 – £12
Gratis dla osób poniżej 18 lat
Muzycy Deep Cabaret grają na lirach korbowych, dudach, klarnetach basowych i wiolonczelach i
wykorzystują fascynująco niepokojące harmonie śpiewu alikwotowego.

“Gdy zachodziło słońce, Deep Cabaret podzielił się czarującą mieszanką dźwięków, z których wiele
zostało zainspirowanych historiami i krajobrazami Zatoki Morecambe. To była radość słyszeć taką
intrygującą mieszankę instrumentów i zadziwiających wokali.”
Morecambe Bay Partnership.
Blowzabella
Sobota 28 marzec
Wstęp od 20:00
W budynku More Music
Bilety £5 – £24
Warsztaty muzyczne i taneczne dostępne. Prosimy zapytać.
Blowzabella, to naprawdę jedyny w swoim rodzaju zespół, który tworzy niezwrównaną, potężną,
opartą na burdonie ścianę dźwięku, grając ze wspaniałym poczuciem melodii, rytmyczną biegłością i
czystym uczuciem.

