
OFERTA SPRZEDAŻY PŁYT



Vistula Folk Festival to najstarszy                   
w kraju festiwal folklorystyczny, który 
powrócił po 32-letniej przerwie na 
kulturalną mapę Polski.

Ogólnopolski Festiwal Folkloru i Sztuki 
Ludowej w Płocku funkcjonował przez 
14 lat (od roku 1967 do 1980). Po reakty-
wacji wydarzenie odbywa się pod nową 
nazwą Vistula Folk Festival - Nadwiślań-
ski Festiwal Folklorystyczny. Celem, 
wskrzeszonej przez Płocki Ośrodek 
Kultury i Sztuki, imprezy jest pielęgno-
wanie polskiej kultury ludowej, ale też 
prezentowanie kultur innych krajów. 
Festiwal to barwne widowiska muzyczno 
– taneczne, którym towarzyszy muzyka 
na żywo. Co roku dbamy o najwyższy 
poziom artystyczny zespołów, aby 
widowisko budziło jeszcze większy 
podziw i entuzjazm. 

Koncerty galowe odbywające się 
w płockim am�teatrze są zwieńczeniem 
każdej edycji i cieszą się dużym zaintere-
sowaniem. 

Dla tych, którzy chcieliby przenieść się 
w scenerię barwnego i żywiołowego 
folkloru z różnych zakątków świata, 
przygotowaliśmy specjalną ofertę. 
Zachęcamy Państwa do zakupu dwóch 
dwupłytowych albumów DVD z mate-
riałem �lmowym z koncertu(ów) 
galowego(ych) 4. i 5. edycji Festiwalu 
w promocyjnej cenie 40 zł! Cena jednej 
płyty to 25 zł.

www.vistula�.pl

Oglądając relację z koncertu galowego 
4. edycji możemy podziwiać stroje, tańce 
i śpiewy zespołów z Gruzji, Ukrainy, 
Serbii, Irlandii oraz Polski. 5. edycja 
prezentuje folklor Indonezji, Ukrainy, 
Hiszpanii, Słowacji, a także Polski.

Uwiecznione na dwupłytowym materiale 
DVD kolorowe stroje i skoczna muzyka 
sprawią, że będziecie chcieli przenieść 
się na imprezę niejeden raz (czas trwa-
nia: VFF 2015 – 154 min., VFF 2016 – 144 
min). Film to także idealny prezent dla 
tych, którzy nie mogli uczestniczyć w 
wydarzeniu, jakim jest Nadwiślański 
Festiwal Folklorystyczny oraz tych, którzy 
z nostalgią wspominają sierpniowe 
wydarzenia.

Płytę można nabyć w Bileterii POKiS (ul. 
Tumska 9A) oraz przez stronę www.po-
kis.pl w zakładce KIOSK (wysyłka pocztą 
lub kurierem).

Zapraszamy wszystkich do udziału 
w tegorocznej edycji Festiwalu, który 
odbędzie się w dniach 21-26 sierpnia.

Informacje dotyczące Festiwalu można 
znaleźć na stronach: www.vistula�.pl, 
www.pokis.pl  oraz na www.facebook.-
com/vistulafolkfestival.



VISTULA FOLK FESTIVAL 2015

Dwupłytowy album zawierający materiał �lmowy z Koncertu Galowego 
Vistula Folk Festival 2015.

Zwieńczeniem edycji w roku 2015 był, odbywający się w am�teatrze, 
Koncert Galowy. Wystąpiły zespoły z Gruzji, Ukrainy, Serbii, Irlandii oraz 
Polski. Uwieczniony na dwupłytowym materiale �lm to idealny prezent dla 
tych, którzy nie mogli uczestniczyć w tegorocznej edycji Nadwiślańskiego 
Festiwalu Folklorystycznego oraz tych, którzy z nostalgią wspominają 
sierpniowe wydarzenia.

Czas – 154 min.

VISTULA FOLK FESTIVAL 2016

Dwupłytowy album zawierający materiał �lmowy z Koncertu Galowego 
Vistula Folk Festival 2016.

Zwieńczeniem edycji w roku 2016 był odbywający się w am�teatrze 
Koncert Galowy. Wystąpiły zespoły z Indonezji, Ukrainy, Hiszpanii, Słowacji, 
Turcji oraz Polski. Uwieczniony na dwupłytowym materiale �lm to idealny 
prezent dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć w tegorocznej edycji 
Nadwiślańskiego Festiwalu Folklorystycznego oraz tych, którzy z nostalgią 
wspominają sierpniowe wydarzenia.

Czas – 144 min.

Koszt zakupu jednego egzemplarza 25 zł. Koszt wysyłki to 7 zł. 
Szczegóły sprzedaży wysyłkowej w zakładce: KIOSK / WARUNKI ZAKUPU.

Przy zakupie pakietu płyt DVD z Koncertów Galowych VFF 2015 i 2016, 
cena kompletu wynosi 40 zł.

www.vistula�.pl



Kontakt:
Dział Promocji 

Płockiego Ośrodka Kultury 
i Sztuki

tel.: 24 366 43 38 | 668 252 913

e-mail: promocja@pokis.pl


