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uczestników 2014

Jasiek Gromadzki

CEL POWSTANIA RAPORTU

Celem raportu jest porównanie sześciu festiwali muzycznych odbywających się w Polsce,
Czechach i na Słowacji.

METODOLOGIA

Badanie było prowadzone w dniach 06.07-31.08.2014 w oparciu o ankiety internetowe,
oddzielne dla każdego festiwalu. Różnice w liczbie odpowiedzi są spowodowane przede
wszystkim różnicami w liczbie uczestników poszczególnych festiwali, niemniej jednak pro-
porcje pomiędzy liczbą uczestników a liczbą odpowiedzi nie są zachowane. Link do ankiety
umieszczany był na oficjalnych fanpage’ach festiwali, w związku z czym należy przypuszczać,
że zdecydowana większość ankietowanych jest jednocześnie fanami poszczególnych festi-
wali. Poza tym nie dokonano żadnej selekcji ankietowanych, w związku z czym nie można
ankietowanych traktować jako w pełni reprezentatywną grupę. Wszystkie ankiety były
prowadzone w jednakowy sposób. Podsumowując – badanie ma tylko i wyłącznie wartość
PORÓWNAWCZĄ.

Badane festiwale ( w kolejności chronologicznej):
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Rock For People (CZ)
20. edycja festiwalu odbyła się w dniach 3-5.07 w mieście Hradec Kralove. Największe

gwiazdy: Manu Chao, We Came As Romans, Chase & Status. Liczba ankietowanych: 90
Open’er Festiwal (PL)

13. edycja festiwalu odbyła się w dniach 2-5.07 w mieście Gdynia. Największe gwiazdy: Pearl
Jam, Foster The People, The Black Keys. Liczba ankietowanych: 104

Bažant Pohoda (SK)
17. edycja festiwalu odbyła się w dniach 10-12.07 w mieście Trenčín. Największe gwiazdy:
Disclosure, Tame Impala, Kraftwerk. Liczba ankietowanych: 106

Colours of Ostrava (CZ)
13. edycja festiwalu odbyła się w dniach 17-20.07 w mieście Ostrava. Największe gwiazdy:
MGMT, Bastille, Robert Plant & The Sensational Space Shifters. Liczba ankietowanych: 77

Przystanek Woodstock (PL)
19. edycja festiwalu odbyła się w dniach 31.07-2.08 w mieście Kostrzyn nad Odrą. Największe
gwiazdy: Manu Chao, Volbeat, Ky-Mani Marley. Liczba ankietowanych: 130

Off Festival (PL)
9. edycja festiwalu odbyła się w dniach 31.07-3.08 w mieście Katowice. Największe gwiazdy:
Neutral Milk Hotel, Belle and Sebastian, The Jesus and Mary Chain. Liczba ankietowanych:
86

Każda ankieta miała taką samą strukturę, zawierała te same pytania, w przypadku festi-
wali z Czech i Słowacji przetłumaczone na język angielski. Ankiety były podzielone na cztery
części. Pierwsza z nich zawierała pytania dotyczące ilości dni spędzonych na festiwalu,
sposobu zakwaterowania i ilości edycji festiwalu dotychczas odwiedzonych. W drugiej
części ankietowany tworzył ranking powodów, dla których przyjechał na dany festiwal. Anki-
etowani do wyboru mieli następujące powody: Dobra muzyka, Znajomi, Relaks, Impreza,
Klimat festiwalu, Tradycja (“zawsze jeżdżę na dany festiwal”), Wydarzenia towarzyszące. W
trzeciej części ankietowany oceniał wybrane koncerty w skali od 0 do 100. Wreszcie czwarta
część zawierała pytania o odczucia dotyczące poszczególnych kwestii (bezpieczeństwo,
jakość dźwięku, możliwość uzyskania informacji), wybór ulubionej sceny, oraz wskazanie
zespołów, które ankietowany chętnie widziałby na następnej edycji festiwalu (możliwość
wielokrotnego wyboru).

WSTĘP

Rok 2014 można bez wątpienia nazwać rokiem trudnym dla dużych festiwali w badanym re-
gionie. Kryzys obrazują zmiany w rankingu festiwali tworzonego przez portal festivalsearcher.com.
Festiwale: Opener, Pohoda, RFPand i Colours of Ostrava zajęły gorsze miejsca niż w poprzed-
nim roku. Najbardziej spektakularny spadek dotyczył Rock For People (spadek z 53. na 143.
miejsce), w pierwszej setce pozostał jedynie Opener. Naturalnie metodologia tworzenia
powyższego rankingu może budzić wątpliwości, niemniej jednak można znaleźć inne
dowody na potwierdzenie tezy o kryzysie festiwali. Spektakularny spadek Rock For People
był przewidywalny – festiwal bardzo długo zwlekał z ogłoszeniem pierwszych gwiazd, skrócił
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czas trwania festiwalu o jeden dzień, a organizatorzy zaproponowali dodatkowe wydarzenia
(Český Brod 20 let Rock for People, koncert Blink 182 w Pradze) poza oficjalnym festiwalem.
Obiektywnym dowodem na problemy organizatorów Openera jest zmniejszenie (już i tak
niewielkiej jak na duże festiwale) liczby występujących zespołów pomimo podwyżki cen
biletów. Generalnie można zaryzykować stwierdzenie, iż kryzys wynikł z problemów fi-
nansowych, chociaż brak jest oficjalnych informacji na ten temat. W przypadku Openera
wydaje się, że problem tkwi również w dość niespodziewanym sukcesie miejskiego Orange
Warsaw Festival, który mimo relatywnie wysokich cen biletów przyciągnął tłumy. Pozy-
tywny trend dotyczy Offa i Woodstocku, ale trzeba podkreślić, iż zwłaszcza w przypadku
Offa powyższy ranking wydaje się mało użyteczny, oba festiwale zajmują odległe miejsca
w drugiej setce. Raport daje możliwość zapoznania się z konsekwencjami jakie przyniosły
problemy organizatorów.

WYNIKI

W odróżnieniu do zeszłego roku w przypadku dwóch festiwali (Colours of Ostrava i Pohoda)
największą grupę ankietowanych nie stanowiły osoby przyjeżdżające na festiwal po raz
pierwszy. Na pozostałe festiwale nadal najliczniej przybywają nowe osoby, ale w porówna-
niu do poprzedniego roku we wszystkich przypadkach zwiększył się względny udział osób
przyjeżdżających po raz kolejny.

W zasadzie zmianom nie uległy „noclegowe” preferencje festiwalowiczów. O ile ankietowani
z Pohody (83%), RFP (78%), Woodstocku (73%) wolą nocleg na polu namiotowym, o tyle
uczestnicy Openera (77%), Colours of Ostrava (62%) i Offa (61%) wybierają alternatywne
sposoby zakwaterowania. Generalnie zauważalny jest spadek udziału osób korzystających z
pola namiotowego poza Pohodą i RFP.

Ranking motywów, którymi kierowali się ankietowani w wyborze festiwali po raz kolejny
dzieli festiwale na dwie grupy. W pierwszej grupie znajdują się festiwale, w przypadku
których ankietowani jako główną przyczynę przyjazdu podają „dobrą muzykę”. Do grupy tej
należą: Off (z rekordową liczbą wyboru tego czynnika jako najważniejszego – 79%), Opener
(66%) i Colours of Ostrava (58%). Z powyższej grupy do grupy festiwali, które uczestnicy
najbardziej cenią „klimat festiwalu” przeszedł RFP - jako najważniejszy czynnik 37% anki-
etowanych uznało „klimat”, tylko 26% „dobrą muzykę” (spadek o 29 pkt proc.). W grupie
tej po raz kolejny znalazły się również Pohoda (52%) i Woodstock (41%). Jeśli chodzi o
motywację uczestników doszło do pewnych zmian: w przypadku Pohody większą niż przed
rokiem rolę odgrywa „klimat”, większa grupa ankietowanych z Woodstocku wybrała „dobrą
muzykę”. Generalnie dla festiwalowiczów nadal najważniejsze są trzy czynniki: „dobra
muzyka”, „klimat” i „znajomi”, ale w porównaniu z zeszłym rokiem większą rolę odgrywa
„relax”, który w przypadku Offa okazał się ważniejszy niż „znajomi”. Nadal najmniejszą rolę
odgrywają „wydarzenia towarzyszące” i „tradycja (zawsze jeżdżę na dany festiwal)”.

W pytaniach, których rezultaty podane są w dalszej części, ankietowani mogli wyrazić
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Podaj najważniejszy powód dla którego przyjechałaś/eś na festiwal (Rock For People)

jak dalece zgadzają się ze stwierdzeniami. Zastosowano skalę od -2 do 2, gdzie -2 oznacza
„całkowicie się nie zgadzam”, a 2 “całkowicie się zgadzam”.

Uczestnicy wszystkich festiwali są zgodni, co do tego, że podczas trwania festiwalu czuli
się bezpiecznie. Wyniki pomiędzy 1,7 (RFP, Opener, Colours of Ostrava) a 1,9 (Pohoda, Off)
pokazują jak silne jest to poczucie. Jedynie ankietowani z Woodstocku byli mniej pewni (1,3).

Ankietowani nie zgadzają się, iż koncertów w ciągu dnia festiwalowego jest mało. Jedynym
przypadkiem, gdy ankietowani nie są pewni jest Opener (-0,2; spadek w porównaniu z
zeszłym rokiem o 0,5), w pozostałych przypadkach wynik był nie słabszy niż -0,9.

Festiwalowicze nie zgodzili się także z kolejnym stwierdzeniem: „W stosunku do ogólnej
liczby zespołów zbyt mało jest zespołów zagranicznych.” Widać tu jednak wyraźny podział
na festiwale, których uczestnicy wyrażają zdecydowaną niezgodę (Off -1,1; Pohoda -1,3;
Colours of Ostrava -1,3) i na te, gdzie ankietowani nie są zdecydowani ( RFP -0,2; Opener
-0,3; Woodstock -0,4). Wyniki pokrywają się z wynikami z zeszłego roku.

Jedynie uczestnicy Openera uznali, że „koncerty są krótkie” (0,3). Reszta ankietowanych
wyraża niezbyt pewną niezgodę (od -0,1 w przypadku RFP do -0,7 w przypadku Pohody).
Niemniej jednak również odpowiedzi na to pytanie nie różnią się znacząco w stosunku z
poprzednim rokiem.
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Wszyscy uczestnicy potwierdzają, iż czuli kontakt z artystą (od 0,9 – Off, do 1,3 – Pohoda).
Ponownie wyniki nie zmieniły pozostały bez zmian.

Współpraca festiwalu z miastem gospodarzem jest najbardziej widoczna dla ankietowanych
z Openera (1,5), najsłabiej współpraca ta wygląda według uczestników RFP. Poza Trenčínem
wszystkie miasta polepszyły swoje wyniki, przy czym znacząca zmiana dotyczy przede wszys-
tkim postrzegania współpracy miasta Katowice i organizatorów Offa (wzrost o 0,4).

Promocja wartości ekologicznych wygląda najlepiej w przypadku Pohody i RFP (kolejno 1,8
i 1,7). Nieco słabiej wypadają pod tym względem pozostałe festiwale (od 0,9 w przypadku
Offa po 1,1 w przypadku Colours od Ostrava).

Uczestnicy są generalnie zgadzają się, że organizatorom udało się skutecznie utrzymać
czystość (od 1,3 w przypadku Openera i Offa do 1,8 w przypadku Pohody) Zdecydowanie
najsłabszy wynik (0) otrzymał Woodstock (spadek o 0,6).

Według ankietowanych łatwo jest zdobyć potrzebne informacje. Najbardziej zadowoleni
z dostępu do informacji są uczestnicy Pohody (1,7), najmniej ankietowani z Offa (0,9). W
przypadku odpowiedzi na to pytanie wydać negatywny trend (poza polepszeniem wyniku
RFP o 0,3), niemniej jednak zmiany są niewielkie.

Jakość nagłośnienia została najbardziej doceniona na Woodstocku (1,5), najsłabszy wynik
zanotował Off (0,7). Pozytywne zmiany w porównaniu z zeszłym rokiem zauważyli uczest-
nicy RFP (wzrost z 0,7 do 1,1), w przypadku pozostałych festiwali nie zanotowano zmian.

Największe zróżnicowanie dotyczy stwierdzenia, iż „festiwal jest drogi”. Zdecydowanie
zgadzają się z tym uczestnicy Openera (1,4; wzrost o 0,8 w porównaniu do zeszłego roku).
Wynik 0 otrzymał Colours of Ostrava. Uczestnicy pozostałych festiwali raczej nie zgadzają
się, iż festiwal jest drogi (RFP: -0,4; Pohoda: -0,2; Off: -0,1).

W tym roku dodano jeszcze jedno stwierdzenie: „Z roku na rok festiwal jest coraz lep-
szy.” Jedynie uczestnicy Openera wyrazili niezgodę (-0,5). Poparcie dla tezy jest słabe wśród
uczestników Offa i RFP (kolejno 0,3 i 0,5) oraz silne w przypadku Pohody, Colours of Ostrava
i Woodstocku (kolejno 1,4; 1,3; 1).

Wykres "Uogólnione postrzeganie festiwali" pokazuje skumulowaną opinię na temat festi-
walu. Wskaźnik powstał na podstawie średniej wyników dla wszystkich stwierdzeń, poza
stwierdzeniem, iż "festiwal jest drogi" (stwierdzenie nie pojawiło się w przypadku dar-
mowego Woodstocku). Średnia była budowana w następujący sposób: dodawane były
potwierdzenia tez o charakterze pozytywnym, odejmowane były potwierdzenia tez o charak-
terze negatywnym, analogicznie postępowano w przypadku braku zgody. Z poniższego
wynika, iż średnia mogła wahać się w przedziale (-2;2), przy czym im wyższy wynik tym
bardziej pozytywna skumulowana opinia. Wskaźnik ten ciężko zinterpretować, wykres
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W kolejnej części przedstawione są rezultaty oceniania przez ankieterów poszczególnych
koncertów. Podawane najwyższe wyniki oznaczają najwyższą średnią ocenę (w skali od 0
do 100), w przypadku gdy koncert artysty oceniło ponad 30% ankietowanych. Podawana
będzie również średnia frekwencja dziesięciu najczęściej ocenianych koncertów.

Najsurowiej, bez znaczącej zmiany koncerty ocenili uczestnicy Off Festivalu (średnia ocena:
66,2). Największa grupa ankietowanych (79,1%) oceniła koncert angielskiego Slowdive, który
był jednocześnie zdecydowanie najlepiej oceniany (średnia ocena 88,3). Kolejne najwyższe
oceny zebrali: gospodarz Artur Rojek (77,3) oraz Szkotów z Belle & Sebastian (72,3). Średnia
frekwencja dziesięciu najczęściej ocenianych koncertów wyniosła 57,9%, czyli nieznacznie
mniej niż w zeszłym roku.

W przypadku Colours of Ostrava średnia ocen wyniosła 73,2. Najczęściej (81,8%) oceniano
występ Francuzki Zaz średnia ocena 76,6). Najlepsze oceny zebrali John Butler Trio z Australii
(86,3), Amerykanin John Grant (81,5) oraz solowy projekt wokalisty Led Zeppelin, Robert
Plant and The Sensational Space Shifters (80,9). Średnia frekwencja wyniosła 67,4% i był to
najwyższy wynik spośród badanych festiwali.

Koncerty odbywające się podczas RFP otrzymały średnią ocenę 74,9 co jest niemal identy-
cznym z poprzednim rokiem wynikiem. Najwięcej (72,2%) ocen zebrał występ szkockiego
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Frekwencja 10 najczęściej ocenianych koncertów

Biffy Clyro (średnia ocena 78,5). Najwyżej oceniono występy trzech brytyjskich projektów:
Chase & Status (87,4), ThePetebox (87) oraz The Feud (84,8). W porównaniu z zeszłym
rokiem dość znacznie spadła frekwencja (z 68,4% na 60,2%).

Średnia ocen na Pohodzie wyniosła 78,1. Największą publiczność (79,2%) zgromadził kon-
cert niemieckiego Kraftwerk, który otrzymał średnią ocenę 70,1. Najwyżej oceniono brytyjski
duet Disclosure (89,3), szkocki Travis (88,9) oraz berlińskie trio Moderat (88,5). Znacznie
spadła średnia frekwencja, która wyniosła w tym roku zaledwie 50% (spadek o ponad 10 pkt
proc.).

W przypadku Openera średnia ocena wyniosła 78,2 (w 2013 r. średnia wyniosła 69,5). Jack
White i Pearl Jam zgromadzili ex aequo największą publiczność (66,3%), były to również
dwa najwyżej oceniane koncerty (kolejno 89,1 i 87,9). Trzecie miejsce należy do Szwedki Mø
(85,8). Średnia frekwencja była nieco niższa niż przed rokiem i wyniosła 57,2

Po raz kolejny najbardziej zadowoleni z obejrzanych występów byli uczestnicy Woodstocku,
średnia ocena wyniosła 80,8. Najwyższą frekwencją cieszył się koncert Budki Suflera (53,8%),
średnia ocena wyniosła 77,4. Najwyżej ocenione zostały występy rodzimych zespołów: Acid
Drinkers (90,1), Jelonek (89,9) oraz Lao Che (81,8). Trzeba podkreślić, że koncerty polskich
zespołów były znacznie częściej oceniane niż koncerty artystów zagranicznych (najczęściej
oceniany zespół, Skid Row, oceniło zaledwie 28,5% ankietowanych). O ponad 10 pkt proc.
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spadła frekwencja (z 46,9% na 36,5%).

Najbardziej pożądanym headlinerem w przyszłym roku będzie Daft Punk, który był na-
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jczęstszym wyborem ankietowanych z Colours of Ostrava, Pohody i Openera. Ankietowani z
RFP i Woodstocku najbardziej czekają na koncert System Of A Down, natomiast uczestnicy
Offa z podanych zespołów najczęściej wskazywali na Arcade Fire.

Potwierdza się tendencja do wybierania zespołów, które w poprzednich latach grały już
na danym festiwalu. Ponad jedna trzecia ankietowanych z RFP chętnie obejrzałaby koncerty
zeszłorocznych gwiazd – Thirty Seconds To Mars i Royal Republic. Co czwarty uczestnik Offa
wybrał grające w zeszłym roku My Bloody Valentine i Goat. Niemal połowa ankietowanych z
Woodstocku chciałaby zobaczyć wśród gwiazd przyszłorocznego festiwalu zespoły Happysad
i Hunter, które grały na zeszłorocznej edycji festiwalu. Ponad 40% uczestników Openera
wskazało na gwiazdy dwóch poprzednich edycji (Kings Of Leon, Crystal Fighters i Franz
Ferdinand).

WNIOSKI

1. Jak kryzys festiwali wpłynął na postrzeganie ich w oczach uczestników?

Powyższe pytanie jest chyba najważniejsze dla tegorocznego raportu. Jak wspomniano
we wstępie festiwale borykały się w tym roku z dość poważnym kryzysem, najprawdopodob-
niej o podłożu finansowym.
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Najbardziej dotknięty został RFP co znalazło odzwierciedlenie w wynikach ankiety. Wyraźnie
widać, że RFP przyciągnął w tym roku znacznie mniej nowych uczestników (spadek udziału
osób przyjeżdżających po raz pierwszy o 7 pkt proc. w porównaniu z zeszłym rokiem). Siłę
tegorocznej edycji stanowiły osoby, które na festiwal przyjechały nie po raz pierwszy. O ile w
zeszłym roku udział ankietowanych, którzy po raz piąty przyjechały na festiwal wyniósł 3% o
tyle w tym roku udział ten wyniósł aż 11%. Zmiana struktury przyjeżdżających na festiwal wy-
jaśnia przejście festiwalu z grupy, której najważniejszym motywatorem jest „dobra muzyka”
do grupy najbardziej ceniącej „atmosferę festiwalu”. Na podstawie danych procentowych
nie można wyciągać wniosków o bezwzględnych zmianach ilości uczestników, ale można
zaryzykować stwierdzenie, iż w czasie kryzysu można przekonać się o wartości budowania
przywiązania do festiwalu. Co ciekawe, mimo generalnie słabszych w porównaniu z zeszłym
rokiem ocen różnych elementów festiwalu, ankietowani stwierdzają, iż RFP z roku na rok jest
coraz lepszy. Wydaje się, że jednym z powodów takiego stwierdzenia jest polepszenie jakości
nagłośnienia, które zostało wyraźnie dostrzeżone przez uczestników. Innym aspektem jest
samo sformułowanie pytania, które pozwala na ocenę trendu w różnym okresie, co wpływa
łagodząco na wynik. Niektórzy bowiem oceniając zmiany „z roku na rok” mogą porównywać
tegoroczne wydarzenie z poprzednią edycja, inni mogą porównywać na przestrzeni kilku
lat.

Drugim przykładem jest Opener. Podobnie jak w przypadku RFP spłaszczeniu uległa
struktura przyjeżdżających, ale festiwal pozostał w grupie festiwali wybieranych przede
wszystkim ze względu na muzykę. Ankietowani z Openera dużo krytyczniej zareagowali
na kryzys festiwalu. Najlepiej świadczy o tym fakt, iż Opener był jednym w przypadkiem,
w którym ankietowani uznali, iż festiwal jest gorszy z roku na rok. Opener był również
jedynym festiwalem, którego uczestnicy stwierdzili, iż bilety są drogie, stwierdzenie to było
bardzo zdecydowane. Ankietowani odczuli również zmniejszenie liczby koncertów. Mimo to
tegoroczna edycja była znacznie lepiej oceniona pod względem jakości koncertów. Wydaje
się, że festiwal mniej skutecznie niż RFP budował przywiązanie do marki przez co negatywne
zmiany są gorzej przyjmowane przez uczestników.

Kryzys miał również wpływ na wyniki pozostałych festiwali, najwyraźniejszymi symptomami
są generalny spadek udziału osób przyjeżdżających po raz pierwszy oraz dość poważne
obniżenie frekwencji na koncertach.

2. Zróżnicowanie preferencji muzycznych uczestników poszczególnych festiwali

Tegoroczne wyniki po raz kolejny pokazują, iż cechą najbardziej różnicującą badane fes-
tiwale są gusta muzyczne. Wykazana w zeszłym roku duża rotacja uczestników nasunęła
wątpliwości co do stałości gustów. Okazuje się, że pomimo znacznej wymiany uczestników
(największą grupę nadal zazwyczaj stanowią przyjeżdżający po raz pierwszy) nie zmieniają
się preferencje przyjeżdżających na festiwale. I tak: Woodstockowicze najbardziej cenią
metal oraz polskich artystów, RFP przyciąga fanów rocka oraz elektroniki, uczestnicy Offa
znacząco różnią się od pozostałych festiwali i w ogóle nie doceniają mainstreamu, uczestnicy
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Pohody i Colours of Ostrava preferują zespoły z pogranicza mainstreamu i alternatywy, a
przyjeżdżający na Openera chętnie posłuchaliby praktycznie wszystkich znanych zespołów.

3. Wybór zespołów grających na poprzednich edycjach festiwalu jest zgodny z oczeki-
waniami uczestników.

Wniosek, który wywołał największe zaskoczenie w zeszłym roku, znajduje potwierdzenie
również w tegorocznych wynikach. Mimo wielu krytycznych komentarzy dotyczących za-
praszania zespołów, które grały na poprzednich edycjach, właśnie taki wybór spełnia oczeki-
wania publiczności. Źródło tego fenomenu tkwi w niezmiennych gustach ankietowanych z
poszczególnych festiwali.

4. Podział festiwali na dwie grupy: festiwale wybierane ze względu na klimat i festi-
wale wybierane ze względu na muzykę.

Wniosek ten pojawił się w poprzednim raporcie i został dość szczegółowo omówiony. Warto
dodać, że tegoroczne wyniki pokazały, że w przypadku kryzysu podział ten ma kluczowe
znaczenie – przywiązanie uczestników do festiwali wybieranych ze względu na atmosferę
służy jak amortyzator w przypadku problemów organizatorów.

PODSUMOWANIE

Mimo wyraźnego kryzysu wszystkie badane festiwale odbyły się i wyniki ankiet pozwalają
powtórzyć zeszłoroczne stwierdzenie, iż organizatorzy odnieśli sukces w oczach uczest-
ników. Co więcej, w tym roku udało się zebrać zadowalającą liczbę odpowiedzi uczestników
Colours of Ostrava co niewątpliwie wzbogaciło raport. Generalnie uczestnicy dość pobłażli-
wie podeszli do problemów organizatorów, niemniej jednak problemy zostały zauważone.
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Wydaje się, że największe wyzwanie stoi przed Openerem, który musi udowodnić, że zachod-
nioeuropejskie ceny biletów przekładają się na ofertę dorównującą najlepszym europejskim
festiwalom oraz Rock For People, w przypadku którego kolejny rok pokaże, czy festiwal
powróci do grona bardzo dobrych festiwali europejskich, czy tak jak w tym roku skupi się na
lokalnej, przywiązanej publiczności.

PODZIĘKOWANIA

Chciałbym podziękować wszystkim, dzięki którym możliwe było stworzenie raportu. Szczegól-
nie dziękuję Markowi Korkiewiczowi i Krystianowi Królowi za nieocenioną pomoc w angiel-
skim przekładzie. Jednocześnie zachęcam wszystkich do dzielenia się komentarzami, które
pozwolą uczynić przyszłoroczny raport lepszym (musicanywayblog@gmail.com).
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