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W dniach 13 - 15 czerwca odbędzie się największy festiwal muzyczny w stolicy - Orange Warsaw
Festival, który pod względem listy artystów w tym roku bryluje na mapie muzycznych eventów!

Orange Warsaw Festival 2014: line-up marzeń!

Florence And The Machine, Kings Of Leon, Pixis, Queens Of The Stone Ages, Snoop Dogg Aka Snoop
Lion, The Kooks, The Wombats, to czołowi artyści i zespoły, dla których po prostu nie można
przegapić tego festiwalu. Warszawski Stadion Narodowy na trzy dni przemieni się w
międzynarodową scenę łączącą ludzi poprzez muzykę z najróżniejszych gatunków.
Ze względu na kobiecy profil naszego portalu przybliżymy Wam profile artystek, których koncerty
są wręcz obowiązkowe w dniach 13 - 15 czerwca 2014r.

Florence And The Machine to Florence Welch wraz z zespołem - niezwykła artystka, ikona stylu i
mody oraz godna następczyni Kate Bush, Stevie Nicks i Bjork. Autorka niesamowitych tekstów i

posiadaczka gigantycznego głosu, który każdego wrażliwca przyprawi o dreszcze. Florence tchnęła
nowe życie w formułę koncertów MTV Unplugged, a jej koncerty to niezapomniane przeżycie, bogate
w całą gamę emocji.

Lily Allen to Lily Rose Beatrice Cooper - brytyjska piosenkarka pop, a także aktorka. Jako pierwsza
pokazała, że dzięki portalowi MySpace, na który w 2005 roku wrzuciła nagrania swoich kawałków
można zrobić światową karierę. Jej debiutancki singiel "Smile", wydany w czerwcu 2006 roku, od
razu znalazł się na pierwszym miejscu brytyjskiej listy singli.

Rita Ora to obecnie jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w świecie brytyjskiego popu.
Pierwsze utwory wydała już w 2007 roku, ale prawdziwą popularność zdobyła w 2012 roku wraz z
wydaniem swojego debiutanckiego albumu pt. "Ora".

Ella Eyre - brytyjska wokalistka i kompozytorka. Największą popularność przyniósł jej nagrany
wspólnie z RUDIMENTAL utwór "Waiting All Night", który zajął pierwsze miejsce na brytyjskiej liście
nagrań singlowych. Jej najnowsze wydawnictwo to solowa EPka pt. "Deeper", a jej debiutancki
solowy album zaplanowany jest na połowę 2014 roku. Od początku kariery Ella Eyre jest doceniana
przez krytyków, co zaowocowało nominacjami m.in. do prestiżowej BRIT Award w kategorii "Critics
Choice" oraz nagrody MTV w kategorii "Brand New For 2014".
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