
OFF FESTIVAL KATOWICE – JEDYNY TAKI W EUROPIE 

 

Wyjątkowy na europejską skalę, OFF Festival Katowice zadebiutował w 2006 roku w 
Mysłowicach. Od trzech lat odbywa się w pierwszy weekend sierpnia w katowickiej Dolinie 
Trzech Stawów – pięknej zielonej oazie w sercu przemysłowego Śląska. OFF Festival to nie 
tylko impreza muzyczna, ale i sposób na życie, w zgodzie z obowiązującymi trendami, pod 
prąd nudzie i przeciętności. Artur Rojek, pomysłodawca i szef festiwalu, postawił sobie za cel 
wspieranie muzyki trudnej, nietuzinkowej, nowej – i to właśnie na jego festiwalu wielu 
znakomitych wykonawców z całego świata ma okazję zaprezentować się w Polsce po raz 
pierwszy. 
 
OFF Festival Katowice rośnie w siłę z roku na rok, a eklektyczny gust Rojka i odwaga w 
układaniu programu zjednuje imprezie przychylność prasy i fanów nie tylko w naszym kraju. 
Od gwiazd światowej alternatywy po nowe, intrygujące twarze polskiej sceny – na OFF 
Festivalu można usłyszeć wszystko to, na co inne festiwale mają pomysłu lub odwagi.  
 
Wielokrotnie nagradzany przez branżę medialną i muzyczną, chwalony przez fanów, w 
styczniu 2012 OFF zdobył prestiżową nagrodę European Festival Award w kategorii Najlepszy 
Festiwal Średniej Wielkości. Znalazł się również w elitarnym gronie kilku festiwali 
nominowanych do nagrody za najlepszy program.  OFF został też wyróżniony przez Pitchfork. 
Ten popularny serwis internetowy, niekwestionowany autorytet w  świecie muzyki, umieścił 
OFF na liście 20 najważniejszych  letnich festiwali na świecie w roku 2012.   

OFF FESTIVAL KATOWICE: THE ONLY FESTIVAL OF ITS KIND IN 

EUROPE 
 

The only event of its kind in Europe, the OFF Festival Katowice debuted in 2006 in 

Mysłowice. For the past three years, the festival has been held on the first weekend of 

August at Katowice’s Dolina Trzech Stawów — a beautiful green oasis in the heart of 

industrial Silesia. The OFF Festival is more than just a musical event, it’s a way of life; one 

that goes against the grain of trends, boredom, and mediocrity. Artur Rojek, the creator and 

head of the festival, is determined to support new, challenging, and ambitious music. His 

festival gives many outstanding artists from around the world a chance to perform in front of 

Polish audiences for the first time. 

The OFF Festival grows stronger with every year. Rojek’s eclectic taste and bold lineup 

selections have helped the event win the favor of the media and fans in Poland and abroad. 

From international alternative stars to new and intriguing faces on the Polish scene: the OFF 

Festival gives music lovers an opportunity to hear artists that other festivals wouldn’t dare or 

even think to invite. 

A winner of multiple music and media industry awards, and praised by fans, the OFF Festival 

received the prestigious European Festival Award for Best Medium-Sized Festival in January 



2012, and is one of the elite few festivals nominated for best lineup. The OFF Festival has 

also received praise from Pitchfork. The popular website — an unquestioned authority in the 

world of music — named the OFF Festival among the world’s 20 essential summer festivals 

in 2012. 

 


