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Najłatwiej płynie się z prądem, ale my nie lubimy łatwych rozwiązań.
OFF Festival powstał w 2006 roku nie po to, by się wszystkim podobać,
ale po to, by intrygować, zadawać pytania, oburzać, prowokować
do dyskusji, inspirować.
Historia naszego festiwalu to dziesiątki, setki, tysiące dowodów na to,
że muzyka zmienia ludzi. A ludzie zmieniają świat. My wiemy i Wy
wiecie, że dziś świat tego bardzo potrzebuje.
Na OFFa przyjeżdża się, by odkryć nową fascynującą muzykę lub po raz
pierwszy w Polsce zobaczyć legendy światowej muzyki alternatywnej.
Nasze zaproszenie przyjęli już m.in. Iggy Pop, Patti Smith, PJ Harvey,
The National, The Smashing Pumpkins, Primal Scream, The Flaming
Lips, My Bloody Valentine i Charlotte Gainsbourgh.
Jesteśmy jedynym festiwalem w tej części Europy o tak silnej
reprezentacji muzyki z każdego zakątka świata – od obu Ameryk
po Afrykę i Azję – ale OFF Festival to także przegląd najlepszej polskiej
muzyki alternatywnej od Kultu i Molesty po Hańbę!, Furię i… Zbigniewa
Wodeckiego (to u nas po raz pierwszy zagrał pełny koncert
z Mitch & Mitch).
OFF Festival Katowice to wydarzenie kompletne. Prócz świetnej muzyki
serwowanej w przyjaznym otoczeniu warto zwrócić uwagę
na Wydarzenia Towarzyszące, w tym spotkania i dyskusje z autorami
książek w Kawiarni Literackiej, Kino czy PiaskOFFnicę, specjalną strefę
dla najmłodszych, położoną w najcichszym zakątku festiwalowego

terenu, w której pod okiem opiekunów i animatorów, dzieci mają
możliwość brać udział w warsztatach i wspólnych zabawach.
Na uczestników OFFa czeka także doskonała oferta gastronomiczna,
której nie powstydziłby się niejeden stricte kulinarny festiwal. Uważnie
planowana i selekcjonowana grupa dostawców zapewnia menu
z najwyższej półki – każdy, niezależnie od tego, czy jest weganinem,
bezglutenowcem, fanem kuchni regionalnej czy… kapryśnym
pięciolatkiem, znajdzie tu coś dla siebie.
Odważne decyzje programowe i konsekwencja przy równoczesnej
otwartości na wyzwania zmieniającego się świata sprawiają, że OFF
Festival Katowice cieszy się przychylnością fanów, mediów i branży
muzycznej.
Impreza zdobyła wiele nagród, w tym prestiżową nagrodę European
Festival Award w kategorii Najlepszy Festiwal Średniej Wielkości.
Znalazła się również w elitarnym gronie kilku festiwali nominowanych
do nagrody za najlepszy program.
W kwietniu 2014 roku prestiżowy TIME Magazine zamieścił OFF Festival
Katowice na liście 14 najciekawszych festiwali na świecie.
W 2017 brytyjski Guardian uznał OFFa za jedną z 10 najlepszych imprez
festiwalowych w Europie.
Z kolei dzięki sesjom wideo, zarejestrowanym w 2015 roku przez
amerykańskie radio KEXP (m.in. w przestrzeni Porcelany Śląskiej
i na Nikiszowcu) o Katowicach i polskich zespołach – takich jak Hańba!,
Sutari czy Coals – dowiedział się cały świat.

