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WYDARZENIE

Piotr Sadłoń

Suwałki Blues Festival
Bluesowe święto z LYON’em w tle

Tak też i było w tym roku. Organizatorzy 
– prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz 
oraz Bożena Kamińska, dyrektor Suwal-
skiego Ośrodka Kultury – zgodnie oceni-
li, że była to najlepsza edycja w historii. 

Niewątpliwie przyczynkiem do tego było 
bardzo profesjonalne podejście do tema-
tu obsługi technicznej wydarzenia, któ-
rej w tym roku podjęła się znana już czy-
telnikom „miejscowa” firma Bayer Media.

SUWAŁKI BLUES FESTIVAL 
A.D. 2014

Zanim jednak przejdziemy do tematu 
techniki, słów kilka o samym festiwalu 
i jej tegorocznej edycji.

W swojej 7-letniej historii SBF gościł 
muzyków znanych i tych, którzy dopie-
ro dobijają się na wielkie sceny. Co cieka-
we, obok stricte bluesowych wykonaw-
ców, jak – choćby z krajowego podwórka 
– Sławek Wierzcholski i Nocna Zmiana 
Bluesa, Shakin’ Dudi czy Dżem, na fe-
stiwalowych scenach pojawiali się arty-
ści mniej (lub wręcz w ogóle) kojarzeni 
z muzyką bluesową, np. Michał Urba-
niak i Mika Urbaniak, Perfect, Oddział 

Suwalski festiwal bluesowy – Suwałki Blues Festival – to cy-
kliczna impreza organizowana od roku 2008, oczywiście 
w Suwałkach. Jej organizatorami są Urząd Miejski i Suwal-
ski Ośrodek Kultury. Impreza tradycyjnie odbywa się w drugi 
weekend lipca, a znana jest już nie tylko w Polsce, ale i na 
arenie międzynarodowej, zwłaszcza że wielu wykonawców 
występujących na scenach festiwalu to goście spoza Polski.



wrzesień 2014   Live Sound & Installation   27

suwałki blues Festival

Zamknięty czy TSA! W tym roku – przy-
najmniej w  drugim dniu imprezy, tj. 
w piątek 11 lipca (festiwal trwał 3 dni, 
od czwartku do soboty), na dwóch sce-
nach plenerowych pojawiali się wyko-
nawcy, których muzyka nie odbiegała 
zbytnio od przyjętych „standardów” blu-
esowego grania. Jako gwiazda wieczoru 
na scenie głównej wystąpił amerykań-
ski band Vanilla Fudge, a wcześniej pu-
bliczność zgromadzoną przed tą sceną 
„rozkręcił” gitarzysta i wokalista Rob 
Tognoni, rodem z Australii, któremu to-
warzyszyli polscy muzycy – Łukasz Gor-
czyca na basie i Tomek Dominik na per-
kusji. Na scenie w Parku Konstytucji 3 
Maja w przerwie między koncertami Va-
nilla Fudge i Roba Tognoni rewelacyj-
ny koncert dał amerykańsko-brytyjski 
skład Earl Thomas & The Rogal Group. 
W sobotę z kolei wystąpili m.in. laure-
aci Grand Prix konkursu zespołów blu-
esowych oraz Nikki Hill i The Chris Du-
arte Group.

Festiwal w Suwałkach to nie tylko kon-
certy plenerowe w centrum miasta, ale 
mnóstwo imprez towarzyszących – zarów-
no biletowanych, jak i darmowych, które 
odbywały się w różnych lokalach i klu-
bach. Do tych drugich zaliczyć można np. 
śniadania bluesowe live, które – jak sama 
nazwa wskazuje – odbywały się w go-
dzinach dopołudniowych (konkretnie 

między 10 a 12), zaś za wstęp na trwają-
ce nieraz do białego rana koncerty i jam’y 
klubowe trzeba już było zapłacić.

MIEJSCA
Główne, darmowe koncerty popołu-

dniowe i  wieczorne odbywały się na 
dwóch sąsiadujących ze sobą scenach. 
Z tego powodu występy na nich były „na 
zakładkę” – gdy na jednej z nich wystę-
powali muzycy, na drugiej inny zespół 
i ekipa techniczna przygotowali się do wy-
stępu. Pozwoliło to z jednej strony tech-
nice na spokojne „uprzątnięcie” sceny po 
zespole, który właśnie zakończył swój 
występ, i  przygotowanie następnego, 
oszczędzając z drugiej strony publiczno-
ści długiego oczekiwania na kolejnego 
wykonawcę – wystarczyło przespacero-
wać się dosłownie kilkadziesiąt metrów 
i można było posłuchać występu kolej-
nego artysty.

Główna scena festiwalu umiejscowio-
na była przy Ratuszu, na ulicy Kościusz-
ki – oczywiście zamkniętej z tego powo-
du dla ruchu na cały czas przygotowania 
i trwania festiwalu. Druga scena, nieco 
mniejsza (ale też całkiem spora i dobrze 
wyposażona – o tym za chwilę), została 
zlokalizowana w sąsiadującym z ulicą 
Kościuszki parku Konstytucji 3 Maja. 
Oprócz tych miejsc koncerty odbywały 
się jeszcze na scenie przy ul. Chłodnej, 
scenie przy ul. Konopnickiej, na Dużej 
Scenie SOK, a także przed samym ośrod-
kiem oraz we wspomnianych klubach, lo-
kalach czy też tzw. ogródkach piwnych.

Nagłośnienie sceny przy Ratuszu 
zrealizowano na nowym nabytku Bayer 
Media – systemie Meyer Sound LYON 
– po 12 modułów na stronę (8 x LYON-M 
+ 4 LYON-W)…

…wspartych zestawami niskotonowymi 1100 LFC – po 6 na stronę w układzie end-fired.

Dogłośnienie widowni tuż przed sceną 
(ratuszową) zrealizowano za pomocą 
2 zestawów UPA-1P, na scenie zaś pracował 
sidefill w postaci 4 modułów MINA 
wspartych w dole pasma subbasem  
600-HP (na stronę).
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SPRZĘT I LUDZIE
W tym roku, po raz pierwszy, obsługą 

festiwalu na dwóch głównych scenach 
zajęła się miejscowa firma Bayer Media, 
która dostarczyła i obsługiwała nie tylko 
sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy, 
ale również multimedia (dwa telebimy), 
sceny, płotki, a nawet…WC!

SCENA PRZY RATUSZU 
Jeśli chodzi o nagłośnienie, scena ta 

wyposażona została wyłącznie w sprzęt 
firmy Meyer Sound (z wyjątkiem moni-
torów podłogowych – o czym za chwilę), 
w tym najnowszy nabytek Bayer Media, 
system LYON. Zagrał on w konfiguracji 
12 modułów szerokopasmowych (w tym 
8 „standardowych” LYON-M i 4 LYON-W 
o poszerzonej dyspersji poziomej) plus 
6 modułów niskotonowych 1100 LFC na 
stronę (subbasy pod wieżami, w konfigu-
racji end-fired). Jako frontfill wykorzysta-
no dwa zestawy UPA-1P, na scenie zaś usta-
wiono sidefill w postaci 4 modułów MINA 
wspartych w dole pasma subbasem 600-HP 
– oczywiście po jednym takim zestawie na 
stronę. Z kolei drumfill złożono z dwóch ze-
stawów CQ1 i dwóch basów 600-HP. Kon-
kretnie były to dwa drumfille – po jednym 
CQ1 i jednym 600-HP – bo takie m.in. było 
życzenie perkusisty  Vanilla Fudge. Do ze-
strojenia całości posłużyły 3 procesory – 
jeden Galileo 616 AES oraz dwa Callisto, 
po jednym na każdą wieżę FOH.

Ponadto odsłuch na scenie – oprócz 
side filla i drumfilla – zapewniały moni-
tory podłogowe Martin Audio LE 1500. 

Nagłośnienie „na przodach” realizo-
wane było za pomocą konsolety DiGiCo 
SD5, którą „opiekował się”, a także na 
której realizował koncerty wykonawców, 
nie mających swojego realizatora, Marcin 
Płoński. Natomiast na stanowisku moni-
torowym ustawiony był inny stół DiGiCo 
– SD8 – który obsługiwał Tomasz Kolski. 

System oświetleniowy – który z kolei 
„nadzorował” Marcin „Żarówa” Gościniak, 
pracujący na stole MALighting GrandMA2 
FullSize – składał się głównie z rucho-
mych głowic firmy Robe, w tym 12 × Robe 
 Colorspot 700, 12 × Robe Robin 600 Beam 

i 18 × Robe Pointe. System uzupełniały dwa 
stroby Atomic, 12 Sunstrip’ów, 20 3-wato-
wych Pixelbar’ów Rige, 20 JBLed A7 oraz 
8 standardowych, żarowych lamp Robert 
Julliat 329 HPC.

„Opiekunem” sceny głównej, od strony 
techniki, był Rafał Ołów.

 
SCENA W PARKU KONSTYTUCJI 
3 MAJA

Druga scena festiwalowa, w  Parku 
Konstytucji 3 Maja, oparta była z kolei 
na urządzeniach firmy Martin Audio. 
Nagłośnienie główne stanowiło 9 modu-
łów W8LC plus 6 subbasów WS218X na 
stronę, uzupełnione frontfillem złożonym 
z dwóch zestawów JBL PRX715. Sidefill 

WYDARZENIE

Na FOH-u głównej sceny czuwał Marcin Płoński, realizując na DiGiCo SD5 koncerty 
zespołów, które nie miały własnego akustyka.

Druga scena, nieco mniejsza, została zlokalizowana w Parku Konstytucji 3 Maja…

…i nagłośniona za pomocą 
systemu Martin Audio 
– 9 modułów W8LC plus 6 
subbasów WS218X na stronę.
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stanowiło po 4 moduły Meyer Sound 
MINA na stronę, a monitory podłogowe 
to znów Martin Audio LE 1500. 

Systemem monitorowym na scenie 
w parku zarządzał Jakub Kędziora, wyko-
rzystując do tego konsoletę AVID Venue 
Profile, natomiast miks frontowy – na So-
undcraft’cie Vi6 – realizował Adrian Gras-
sman. Szefem sceny był Michał Ceglarek.

Do realizacji oświetlenia zastosowano 
ruchome głowice typu spot Martin Mac 
700, Led Wash Martin Mac 401, Showtec 
Sunstrip Active, Led Par oraz wytwor-
nice dymu Haze Base. Do sterowania 
użyto konsolety oświetleniowej Avoli-
tes Tiger Touch, którą obsługiwał Artur 
Kaczyński.

Jest jeszcze jedna osoba, której nie 
można pominąć w  tej „wyliczance” – 
szef szefów, czyli Emil Bajer, który ogar-
niał całość tego przedsięwzięcia, a więc 
i dźwięk, i światło, i konstrukcje, i telebi-
my itd. I faktycznie – o czym mogę osobi-
ście zaświadczyć – ogarniał to nie tylko 
wirtualnie, ale jak najbardziej realnie, 
bowiem organizatorzy z każdym proble-
mem, nawet błahym, dzwonili bezpośred-
nio do niego, pomimo tego że za każdą tą 

„działkę” odpowiedzialny był konkretny 
człowiek, do którego organizatorzy oczy-
wiście również mieli kontakt. Ale przecież 
łatwiej zadzwonić do szefa, bo po pierw-
sze… to szef, a po drugie szybciej znajdu-
je się telefon do jednego człowieka, niż 
gdy za każdym razem trzeba kontakto-
wać się z kimś innym .

EFEKT FINALNY
Z pozycji widza/słuchacza (jednodnio-

wego, co prawda) można wyrażać się o fe-
stiwalu w samych pozytywach… no, może 
oprócz pogody, która – pomimo pełni lata 
– nie rozpieszczała. Nagłośnienie zarów-
no sceny przy ratuszu, jak i w parku spi-
sało się na medal – a w zasadzie nie tyle 
samo nagłośnienie, co ludzie, którzy je 
obsługiwali. Akurat obie firmy na „M”, 
których sprzęt obsługiwał wydarzenie, to 
„starzy wyjadacze”, renomowani produ-
cenci z dużym doświadczeniem, których 
produkty są wysoko cenione na całym 
świecie. Nic więc dziwnego, że najnow-
sze „dziecko” Johna Meyera w niczym nie 
odstaje od swoich poprzedników, a nawet 
więcej – zadziwia mocą i brzmieniem przy 
tak w  sumie niewielkich rozmiarach. 

Bowiem dystans pokrywany przez 12-ele-
mentowy system był naprawdę imponują-
cy. No bo tematu brzmienia to nawet nie 
ma co poruszać – Meyer to Meyer, nawet 
jeśli ktoś (z sobie tylko znanych powo-
dów) nie jest „fanem” tej firmy, jeśli stara 
się być obiektywnym, musi przyznać, że 
pod względem brzmieniowym produkty 
tego amerykańskiego producenta plasu-
ją się w światowej czołówce. 

Z  drugiej jednak strony „niemłody” 
przecież już system Martin Audio rów-
nież nie pozostawał mocno w tyle za „mło-
dzikiem” spod znaku Meyera, tak więc 
zarówno koncerty na scenie pod Ratu-
szem, jak i na scenie w Parku Konsty-
tucji 3 Maja brzmiały rewelacyjnie. No, 
może nie wszystkie – ale to już wina nie 
systemu, nie ekipy, która go podwiesza-
ła i przygotowała, ale realizatora. I nie 
mam tu na myśli realizatorów festiwalo-
wych, bowiem o „kręconych” przez nich 
„sztukach” złego słowa powiedzieć nie 
można (a wręcz przeciwnie), ale o pobie-
rającej horrendalne honorarium „gwieź-
dzie z zagranicy”, a konkretnie zza Wiel-
kiej Wody, której apanaże były dokładnie 
odwrotnie proporcjonalne do tego, co za-
prezentowali na scenie – zarówno pod 
względem technicznym, jak i artystycz-
nym. No, ale to już osobny temat. 

Pod względem technicznym – co po-
twierdzają zresztą liczne głosy, tak osób 
ze strony organizatora, jak i uczestników 
– Suwałki Blues Festival A.D. 2014 nale-
ży do najlepszych w swojej historii. I choć 
do tej pory nie dane mi było brać udzia-
łu w żadnej z poprzednich edycji, wydaje 
mi się, że opinie te nie są w niczym prze-
sadzone.  

Więcej informacji o firmie odpowiedzial-

nej za obsługę techniczną głównych scen 

festiwalowych na stronie internetowej: 

www.bayermedia.pl.

System oświetleniowy sceny przy Ratuszu składał się głównie 
z ruchomych głowic firmy Robe.

Realizatorem FOH sceny w parku był Adrian Grassman, pracujący 
na stole Soundcraft Vi6.

Jedynym wyłomem w „meyerowskiej” scenie pod Ratuszem były monitory podłogowe 
Martin Audio LE 1500.


