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Aletrnatywa w B90

Zbigniew Canowiecki
bez konkurencji

Była Gdynia, jest Gdańska - tegoroczna edycja Soundrive
Fest przenosi się do grodu nad Motławą, a konkretnie do
klubu B90 na terenie Stoczni Gdańskiej, nowego miejsca
na koncertowej mapie Trójmiasta.

i

p

Iamamiwhoami

E

K

Zbigniew Canowiecki (z prawej)

o ogłoszeniu wyniku wyborów prezes Canowiecki nie krył zaskoczenia. Na 95 delegatów uprawnionych do głosowania, aż
94opowiedziało się za tym, by Zbigniew Canowiecki przez kolejne
trzy lata kierował Pracodawcami Pomorza.
– Pracodawcy Pomorza – to organizacja o ugruntowanej pozycji
na Pomorzu, posiadająca duże zaplecze merytoryczne i struktury do realizacji zadań programowych, sprawne biuro organizacji,
własną siedzibę. Pełnomocnicy Zarządu oraz zespoły problemowe
wychodzą z propozycjami nowych ciekawych inicjatyw programowych, których realizacja będzie budowała prestiż i znaczenie naszej
organizacji. Jestem szczególnie wzruszony oceną mojej osoby i zaufaniem jakim mnie obdarzono. Stanowi to niezwykle silny mandat
do działania, ale stanowi również zobowiązanie do dalszej wytężonej pracy na rzecz Pracodawców Pomorza, którą deklaruję – mówi
Zbigniew Canowiecki.
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mpreza odbędzie się w dniach 16 - 18 sierpnia, a dla publiczności zagra ponad 30 kapel z Polski i ze świata. Wśród nich m.in.
Turbowolf, Connan Mockasin, The Janitors, Cold Pumas, Toy, Spectral Trans i wiele innych. Kropką nad „i” tegorocznego Soundrive
Fest jest rozszerzenie wydarzenia o trzeci dzień i koncert szwedzkiej artystki Iamamiwhoami, która będzie główną gwiazdą festiwalu.
Ponadto portal Soundrive.pl zorganizował i wyłonił w ramach Akcji
„Zagraj w B90” dwie polskie kapele, które wystąpią podczas Soundrive Fest 2013. Są nimi: Karate Free Stylers oraz Little White Lies.
II edycja Soundrive Fest 2013 staje się także oficjalnym otwarciem
gdańskiego klubu B90. To nowe miejsce spotkań ludzi poszukujących nietypowych wrażeń muzyczno – artystycznych, miejsce do realizacji koncertów muzyki alternatywnej, mocnego brzmienia, jazzu, przedstawień teatrów off’ owych oraz pokazów filmowych. mr
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Fot. Krzysztof Nowosielski

Fot. Materiały prasowe

Zbigniew Canowiecki, prezes Pracodawców Pomorza został wybrany na to stanowisko na kolejną kadencję. Podczas
wyborów tajnych uzyskał niemal jednogłośne poparcie, co
jest najlepszą oceną dotychczasowej pracy na rzecz organizacji i rozwoju pomorskiej przedsiębiorczości.
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WYNAJEM APARTAMENTÓW W SOPOCIE

www.topapartamenty.com.pl

tel. +48 506 070 882

