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Rybnik odleciał na Marsa i pobił rekord!
To był największy koncert, jaki odbył się w Rybniku. Grupa Thirty Seconds to Mars
przyciągnęła niezwykle liczną grupę widzów i stworzyła kapitalne amerykańskie show,
które na długo pozostanie w pamięci jego uczestników.
Marsi zagrali w Rybniku swoje największe hity, a oprawa wyda- coś w rodzaju religii, którą wyznają – podsumowała
rzenia przypominała amerykańskie show w najlepszym wydaniu. Aleksanra Szatan z Dziennika Zachodniego.
Specjalnie przygotowane piłki, wystrzelone w powietrze konfetti
Z fanami przed wejściem na stadion spotkał się
czy lodowe fontanny stworzyły naprawdę niepowtarzalny klimat. prezydent Adam Fudali oraz przedstawiciele agencji
Nie zabrakło również elementów związanych z Rybnikiem. Już Prestige MJM. Symaptycy Thirty Seconds to Mars
podczas pierwszego utworu Jared Leto pojawił się na scenie z flagą postanowili podziękować organizatorom za zaproRybnika. Jak zresztą później podkreślał w trakcie koncertu, w Polsce szenie ich ukochanego zespołu do Rybnika. - Cieszę
czuł się doskonale. - Dziś jestem Polakiem – krzyczał w kierunku się, że możemy ich gościć w naszym mieście – mówił
publiczności wokalista Thirty Seconds to Mars. - Udowodnił, że jest uradowany prezydent Adam Fudali. - Ten koncert to
wielką osobowością. Zrobił wokół siebie ogromne zamieszanie, ale dla nas spełnienie marzeń – mówiła Monika, która
w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Przede
do Rybnika przyjechała aż
wszystkim było jednak widać, że fani szaleją
z Trójmiasta. Takich osób
na jego punkcie – wyjaśnił Janusz Stefański Już podczas pierwszego utworu było zresztą znacznie więcej,
z agencji koncertowej Prestige MJM.
Jared Leto pojawił się na scenie jednak najwięcej wejściówek
Warto również dodać, że część fanów obsprzedało się na Górnym Śląz flagą Rybnika.
serwowała koncert amerykańskiego zespołu
sku. Spora grupa osób zawiz boku sceny. Z kolei po jednym z utworów
tała do Rybnika z Warszawy,
Jared Leto zaprosił na nią rodzinę z Wrocławia, z którą postanowił Wrocławia czy Krakowa. Organizatorzy otrzymali
zrobić sobie... selfie. Doskonały kontakt wokalisty Marsów z polską również pojedyncze zamówienia na wejciówki
publicznością na pewno zostanie zapamiętany i dostrzeżony po z tak odległych miejsc jak... Maroko i Luksemburg.
rybnickim koncercie. – Jared pokazał, że jest wielkim showmanem –
Koncert Thirty Seconds to Mars był czwartym
podsumowała krótko Aleksandra Szatan z Dziennika Zachodniego. wielkim wydarzeniem muzycznym, które odbyło
Przed grupą Thirty Seconds to Mars na scenie pojawił się Dawid się do tej pory na Stadionie Miejskim w Rybniku.
Podsiadło, który wraz ze swoim zespołem próbował rozgrzać Wcześniej występowały na nim takie gwiazdy jak
publiczność przed występem gwiazdy wieczoru.
Bryan Adams, Guns N` Roses czy Rod Stewart.
Zanim jednak 22 czerwca w Rybniku rozpoczęło się święto Łącznie wszystkie te wydarzenia obserwowało
pierogów i Marsów, konieczne były wielkie przygotowania. Naj- ponad 60.000 fanów muzyki. Wiele na tych konpierw na Stadionie Miejskim musiała stanąć scena ze specjalnym certach zyskało także miasto – łączna wartość
wybiegiem. - Pracy było dużo, ale w niedzielę mieliśmy wszystko działań promocyjnych w przypadku czterech
zapięte na ostatni guzik – powiedział Marek Kurzawa z agencji koncertów, które zorganizował Rybnik, szacokoncertowej Prestige MJM.
wana jest na około 40 milionów złotych. - To już
Po dograniu ostatnich szczegółów, można było już tylko czekać ważne miejsce na mapie koncertowej w Polsce. Wiele
na wielką marsową ucztę. Pierwsi fani pojawiali się pod bramami osób wie, że co roku warto przyjechać do Rybnika –
stadionu już około godziny siódmej rano. - To coś więcej niż fani. Dla podkreślił Janusz Stefański z agencji koncertowej
tych młodych ludzi Thirty Seconds to Mars to nie tylko muzyka, ale także Prestige MJM.
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Zdobywca Oscara w Rybniku!
22 czerwca 2014 roku Rybnik nie tylko gościł jedną
z najpopularniejszych grup rockowych na świecie. Wraz
z zespołem Thirty Seconds To Mars do Polski zawitał również
Jared Leto – wybitny aktor, aktualny wówczas zdobywca Oscara.
Nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej za drugoplanową
rolę filmową Jared Leto odebrał trzy miesiące wcześniej. Był to
pierwszy w historii przypadek gdy aktualny laureat Oscara gościł
w Rybniku.
Lider słynnej formacji podczas gali Oscarów w 2014 roku otrzymał statuetkę za „Drugoplanową rolę męską” w filmie „Witaj w klubie”. Wokalista 30 Seconds to Mars znalazł się
w naprawdę doborowym towarzystwie. W kategoriach aktorskich zwyciężali bowiem:
Matthew McConaughey, Cate Blanchett oraz Lupita Nyong’o.
- W 1971 roku w Bossier City w Luizjanie żyła nastoletnia dziewczyna, która była po raz drugi
w ciąży. Rzuciła szkołę, była samotną matką. Wszystko po to, żeby zapewnić sobie i swoim dzieciom lepsze życie. Zachęcała je do bycia kreatywnym, ciężkiej pracy i robienia wielkich rzeczy. Ta
dziewczyna to moja mama, która jest dziś tutaj. Chciałem teraz tylko powiedzieć: Kocham Cię
mamo i dziękuję, że nauczyłaś mnie marzyć – powiedział tuż po otrzymaniu Oscara Jared
Leto. - Osobne podziękowania dla mojego brata Shannona. To najlepszy starszy brat na świecie. Dziękuję, że jest ze mną w tej szalonej przygodzie, którą jest 30 Seconds to Mars i jest moim
najlepszym przyjacielem – dodał Leto.
Lider rockowej formacji był wyraźnie wzruszony. Poruszające było również jego przemówienie. Nie zabrakło w nim podziękowań dla rodziny, ale także przesłania dla całego
świata. - Dla wszystkich marzycieli na całym świecie, którzy oglądają nas w takich miejscach jak
Ukraina czy Wenezuela. Chcę powiedzieć, że jesteśmy teraz tutaj, ale nasze myśli są z Wami, kiedy
walczycie o spełnienie swoich marzeń – powiedział Leto.
Warto podkreślić, że swojej kategorii Jared Leto pokonał takie sławy jak Bradley Cooper,
Jonah Hill, Michael Fassbender czy Barkhard Abdi.
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Podziękowania od managementu zespołu

„We wanna thank you back as it was by far, the best
production setup we had in Poland. By far!

„Chcielibyśmy Wam podziękować na najlepszą produkcję
koncertu jaka była do tej pory w Polsce!

Could not be happier with production accuracy on
specs provided, tidiness, smooth op, coﬀee barista,
super quick responses on the daily errands… literally,
a super smooth and great day.

Nie mogło być lepiej jeżeli chodzi o dokładność
dostarczonej specyfikacji, porządek, działanie bez
zakłóceń, kawiarkę z barristą, bardzo szybkie reagowanie
na pojawiające się w ciągu dnia sprawy do załatwienia…
dosłownie bardzo lekki i przyjemny dzień.

Keep up the amazing work.
See you soon.”

Trzymajcie tak dalej.
Do zobaczenia wkrótce.”

Ricardo Ribeiro | thirty Seconds to Mars
Production Manager
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Jared Leto zaprosił na koncert w Rybniku!
Lider thirty Seconds to Mars Jared Leto postanowił osobiście
zaprosić fanów amerykańskiej grupy na koncert do Rybnika!
Wokalista nagrał z tej okazji krótki materiał wideo, który zrobił
później prawdziwą furorę w internecie. nagranie bardzo szybko
obiegło największe portale internetowe. tylko na fanpage`u agencji
Prestige MJM zostało one wyświetlone ponad 55 000 razy!

Zaproszenie Jareda Leto na koncert w Rybniku:

„Polsko!
To ja,
Jared Leto z Thirty Seconds to Mars.
Bardzo się cieszę, że spotkamy się już niedługo,
22 czerwca w Rybniku.
To będzie festiwal pierogów i Marsów.
Czego chcieć więcej?
Jestem niezmiernie podekscytowany, że
zobaczymy się wkrótce w Polsce.
Spotkajmy się tego lata.”
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Spotkanie Prezydenta Miasta Rybnika
z zespołem Thirty Seconds To Mars
Prezydent Rybnika spotkał się przed niedzielnym koncertem z Jaredem Leto
i tomem Miličevičem. Adam Fudali wręczył wokaliście thirty Seconds to Mars
kilka upominków - między innymi piękną broszkę z symbolami Rybnika, którą
kazał przekazać mamie muzyka. Poza tym, były też „rybnickie” spinki, którymi
prezydent obdarował również pozostałych członków zespołu. Jaredowi życzył,
aby jedną z nich mógł założyć przy okazji odbierania kolejnego oscara.
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Support koncertu
– Dawid Podsiadło
Jako support przed koncertem thirty Seconds to Mars
wystąpił Dawid Podsiadło. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych obecnie polskich wokalistów od początku
podkreślał, że udział w tym wydarzeniu to dla niego
wielkie przeżycie.
- Nie słucham na co dzień zespołu Thirty Seconds to Mars,
ale bardzo podziwiam Jareda Leto. Możliwość zagrania przed
nimi to dla nas wielka sprawa - powiedział piosenkarz, który
na Stadionie Miejskim w Rybniku swoje najbardziej znane
przeboje śpiewał przez około 45 minut.
Dawid Podsiadło poważną karierę muzyczną rozpoczął
od udziału w programie X Factor. Został jego laureatem
i w szybkim tempie zyskał bardzo dużą popularność.
nagrany w 2013 roku debiutancki album “comfort and
Happiness” zrobił prawdziwą furorę. W pierwszym tygodniu płyta zawędrowała na pierwsze miejsce zestawienia
oLiS. Z czasem przyszły nominacje do wielu pretiżowych
nagród – eska Music Awards, MtV europe Music Awards,
Paszportów Polityki, Fryderyków, Superjedynek. Podsiadło został także laureatem Wiktora w kategorii Gwiazda
Piosenki. ostatnio wystąpił natomiast podczas koncertu
toP na festiwalu toPtrendy 2014 jako artysta z największą
liczbą sprzedanych płyt w Polsce w poprzednim roku.
Wizytę w Rybniku i występ przed koncertem thirty Second to Mars pozytywnie przyjęli również fani polskiego
piosenkarza. na Stadionie Miejskim można było spotkać
wiele osób, które tego dnia dobrze bawiły się nie tylko
przy muzyce Jareda Leto i jego kolegów, ale także przy
dźwiękach Dawida Podsiadło.

Setlista występu Dawida Podsiadło
1. JUMP
2. TRÓJKĄTY I KWADRATY
3. BRIDGE
4. NIEZNAJOMY
5. NO
6. I’M SEARCHING
7. ELEPHANT
8. MENHUNT
9. S&T ELECTRO
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Efekty specjalne
Koncert thirty Seconds to Mars był wyjątkowy również
pod względem oprawy. nikt się nie spodziewał, że Jared
Leto podczas pierwszego utworu wkroczy dumnie trzymając w ręku flagę Rybnika. następnie wśród publiczności
wylądowało kilkadziesiąt kolorowych balonów, które
towarzyszyły przez najbliższe dwie piosenki. Podczas
utworu closer to the edge również mogliśmy podziwiać
flagę – tym razem w barwach biało-czerwonych. Gwiazdami wieczoru okazała się jednak rodzina z Wrocławia.
ola została zaproszona przez Jareda Leto na scenę, ta nie
patrząc na konsekwencje zaprosiła na estradę całą swoją
rodzinę. Wokalista thirty Seconds to Mars nie miał nic
przeciwko temu – razem odśpiewali akustyczną wersję
the Kill. Większa delegacja fanów zameldowała się na
scenie podczas ostatniej piosenki, up In the Air. Już tradycją jest, że zespół w ten sposób dziękuje publiczności
za koncert. nie można ukrywać faktu, że każda piosenka
w tym dniu miała szczególną oprawę, konfetti, świecące
pałeczki, kwiaty, pierogi – to tylko niektóre niespodzianki,
które czekały na zespół oraz tłum na stadionie miejskim.
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Znani na koncercie
Elżbieta Bieńkowska
urodzona 4 lutego 1964 r. w Katowicach. Wicepremier, minister infrastruktury i rozwoju. Absolwentka
uniwersytetu Jagiellońskiego. ukończyła także Krajową Szkołę Administracji Publicznej oraz podyplomowe
studia MBA Szkoły Głównej Handlowej. W latach 1999-2007 pełniła funkcję dyrektora Wydziału Rozwoju
Regionalnego w urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.
od 2007 r. pełniła funkcję ministra rozwoju regionalnego. W roku 2013 została powołana na stanowisko
wicepremiera i ministra infrastruktury i rozwoju. Zarządza systemem strategicznego rozwoju kraju, w tym
efektywnym wydatkowaniem Funduszy europejskich.

Piotr Litwa
urodził się 29 marca 1964 r. w Katowicach. ukończył studia na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej
w Gliwicach w specjalności technika eksploatacji złóż, uzyskując tytuł mgr. inż. górnika. Absolwent podyplomowych studiów problemów prawnych górnictwa na uniwersytecie Śląskim w Katowicach na Wydziale
Administracji i Prawa w latach 1996-1997. W latach 1996–2000 odbył studia doktoranckie na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jest autorem i współautorem wielu publikacji i referatów
wygłoszonych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. W 2010 roku otrzymał nagrodę Głównego
Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej za osiągnięcia w zakresie ochrony pracy i ochrony zdrowia w środowisku pracy. od marca 2014r. pełni funkcję roku wojewody śląskiego.

Natalia siwiec
urodzona 1 sierpnia 1983 r. w Wałbrzychu, polska modelka i celebrytka. W 2006 roku reprezentowała Polskę
w wyborach Miss International tourism w Afryce Południowej i zdobyła tam tytuł „the Best Body”. Brała
udział w wielu sesjach zdjęciowych do znanych magazynów oraz w kampaniach reklamowych. Wystąpiła
w wielu programach telewizyjnych m. in. u Kuby Wojewódzkiego, Pytaniu na śniadanie, Bitwie na głosy
i tańcu z Gwiazdami. Występowała w autorskim reality show „enjoy the View natalia”.

adam Fudali
urodzony 7 marca w 1951 r. w Raciborzu, polski samorządowiec, od 1998 r. prezydent Rybnika. ukończył
technikum Mechaniczne w Rybniku. W latach 1990–1994 zasiadał w rybnickiej radzie miasta, przewodniczył
Komisji Działalności Gospodarczej. Jest twórcą Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. W czasie jego prezydentury urząd Miasta Rybnika - jako pierwszy
na Śląsku i drugi w Polsce - wdrożył system zarządzania jakością zgodny z wymogami międzynarodowej
normy ISo 9001:2000. Prowadzona przez niego polityka proinwestycyjna uczyniła miasto nowocześnie
zarządzanym ośrodkiem i dynamicznym centrum subregionu zachodniego województwa śląskiego i całej
aglomeracji rybnickiej.

koncert

Thirty Seconds To Mars - Koncert w Rybniku

Technika koncertu w liczbach
Koncert Thirty Second to Mars w Rybniku był wielkim przedsięwzięciem pod względem organizacyjnym. Skalę tego wydarzenia najlepiej obrazują liczby, szczególnie te dotyczące kwestii technicznych.
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– przynajmniej tyle osób brało udział przy finałowych przygotowaniach do koncertu Thirty Seconds to Mars w Rybniku. Na
początku przy stawianiu konstrukcji scenicznych pracowało
około 20 osób, po 3-4 dniach było ich już trzydzieści. W dniu poprzedzającym koncert na stadionie pracowało już około 70-80
osób. W niedzielę do tego grona dołączyła ekipa artysty.

– tyle ton konstrukcji scenicznych trzeba było przywieźć na Stadion Miejski w Rybniku, żeby odbył się Thirty Seconds To Mars.

– tyle metrów miał specjalny wybieg, który został przygotowany na scenie dla zespołu Thirty Seconds to Mar. Przebiegał on
w zasadzie przez całą strefę Golden Circle. Jego rozmiary były rekordowe. Dla porównania warto zauważyć, że podczas występu
Jennifer Lopez w Gdańsku wynosił on 12 metrów.
– tylu fanów obejrzało koncert Thirty Seconds to Mars z boku
sceny. Taką możliwość miały osoby, które zdecydowały się nabyć
specjalny pakiet biletów. W związku z tym organizatorzy musieli
przygotować dla nich przestrzeń, dzięki której mogli podziwiać
Jareda Leto i innych muzyków w komforowych warunkach.
– tyle dni trwały przygotowania do koncertu Thirty Seconds
to Mars, które odbywały się na Stadionie Miejskim w Rybniku.
Głównym zadaniem dla organizatorów była budowa sceny, na
której wystąpili muzycy. Poza tym, konieczne było między innymi przygotowanie strefy VIP, stoisk z gadżetami oraz zorganizowanie punktów gastronomicznych.

Budowa sceny dla zespołu Thirty Seconds to Mars trwała cały tydzień.
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Specjalna konstrukcja sceny
– platformy dla widzów
Na koncert Thirty Seconds to Mars w Rybniku została wybudowana specjalna scena. Nie tylko jej podstawowe wymiary
były imponujące: 18 m okno sceny, 15,4 głębokość, czy w końcu
prawie 40 m całość zabudowy.
Znaczących rozmiarów był również wybieg. Miał on bowiem
aż 20 metrów.
Jednak największą atrakcją sceny były specjalne platformy
widokowe dla widzów. Dzięki nim fani „Marsów” mogli śledzić
występ swoich idoli z miejsca na ogół niedostępnego dla widzów.
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Oficjalna strona
Thirty Seconds To Mars
o koncercie w Rybniku
Przeglądając portale społecznościowe, można było
odnieść wrażenie, że jest się na koncercie. codziennie
były dodawane kolejne zdjęcia, wpisy na temat pobytu
w Polsce. oczywiście nie mogło zabraknąć zdjęcia pierogów, które uświetniły Instagram toma Milicevica.

oficjalny profil zespołu na Facebooku

Instagram

oficjalny profil zespołu na Facebooku

twitter

oficjalna strona internetowa zespołu
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Trasa koncertowa Thirty
Seconds To Mars
w 2014 roku

Toronto

Chicago

Nowy Jork

Las Vegas
San Jose
Los Angeles

Dallas
Nowy Orlean
Monterrey
San Juan

Mexico City

San Jose
Panama City
Quito
Brasilia
Rio de Janeiro
Sao Paulo
Asunción
Santiago
Buenos Aires

Lima
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Jekaterynburg
Helsinki
Sankt Petersburg
Oslo
Sztokholm
Jarosław
Talin
Moskwa
Kopenhaga
Kazań
Mińsk
Hannover
Berlin
Rostów
Lille
Rybnik
Kijów
Praga
Roeser
Carhaix
Krasnodar
Moenchengladbach Bukareszt
Paryż
Wiedeń
Stuttgart
Lyon Nyon Sopron Pieszczany
Turyn
Vienne
Saint Tropez Cannes Rzym Sofia
Patrimonio

JAPONIA
Osaka

AUSTRALIA
Brisbane
Sydney
Melbourne
Mount Claremont

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
Cape Town
Johannesburg
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Data

Miasto

Kraj

Data

Miasto

Kraj

22 stycznia
24 stycznia
14 lutego
15 lutego
17 lutego
18 lutego
19 lutego
21 lutego
22 lutego
23 lutego
24 lutego
25 lutego
26 lutego
8 marca
10 marca
12 marca
14 marca
15 marca
16 marca
18 marca
25 marca
28 marca
29 marca
30 marca

Monterrey
Mexico City
Lyon
Lille
Paryż
Paryż
Stuttgart
Kopenhaga
Sztokholm
Oslo
Berlin
Berlin
Hannover
Helsinki
Mińsk
Kijów
Krasnodar
Rostów nad Donem
Moskwa
Sankt Petersburg
Mount Claremont
Melbourne
Sydney
Brisbane

Meksyk
Meksyk
Francja
Francja
Francja
Francja
Niemcy
Dania
Szwecja
Norwegia
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Finlandia
Białoruś
Ukraina
Rosja
Rosja
Rosja
Rosja
Australia
Australia
Australia
Australia

2 kwietnia
1 maja
13 czerwca
16 czerwca
9 czerwca
20 czerwca
22 czerwca
25 czerwca
26 czerwca
27 czerwca
30 czerwca
1 lipca
2 lipca
2 lipca
5 lipca
6 lipca
9 lipca
11 lipca
13 lipca
15 lipca
17 lipca
17 lipca
18 lipca
22 lipca

Osaka
Los Angeles
Cape Town
Johannesburg
Turyn
Rzym
Rybnik
Mönchengladbach
Pieszczany
Roeser
Praga
Wiedeń
Clam
Sopron
Bukareszt
Sofia
Jarosław
Kazań
Jekaterynburg
Tallinn
Carhaix-Plouguer
Vienne
Cannes
Nyon

Japonia
USA
RPA
RPA
Włochy
Włochy
Polska
Niemcy
Słowacja
Luksemburg
Czechy
Austria
Austria
Węgry
Rumunia
Bułgaria
Rosja
Rosja
Rosja
Estonia
Francja
Francja
Francja
Szwajcaria

Trasa koncertowa

Thirty Seconds To Mars - Koncert w Rybniku

Data

Miasto

Kraj

Data

24 lipca
25 lipca
14 sierpnia
24 sierpnia
28 sierpnia
6 września
12 września
20 września
3 października
5 października
7 października
9 października
10 października
11 października
13 października
14 października
15 października
16 października
18 października
19 października
21 października
24 października
26 października

Saint-Tropez
Patrimonio
Nowy Jork
Toronto
Chicago
Dallas
Los Angeles
Las Vegas
San Juan
San Jose
Quito
Lima
Buenos Aires
Buenos Aires
Santiago
Santiago
Sao Paulo
Sao Paulo
Rio de Janeiro
Rio de Janerio
Brasilia
Asunción
Panama City

Francja
Korsyka
USA
USA
USA
USA
USA
USA
Puertoryko
Kostaryka
Ekwador
Peru
Argentyna
Argentyna
Chile
Chile
Brazylia
Brazylia
Brazylia
Brazylia
Brazylia
Paragwaj
Panama

31 października
- 2 listopada
21 listopada
23 listopada

Miasto

Kraj

Nowy Orlean

USA

Johannesburg
Cape Town

RPA
RPA

KonceRt

Setlista koncertu Thirty Seconds To Mars
1. BIRTH
2. NIGHT OF THE HUNTER
3. SEARCH AND DESTROY
4. THIS IS WAR
5. CONQUISTADOR
6. KINGS AND QUEENS
7. DO OR DIE
8. CITY OF ANGELS
9. END OF ALL DAY
część akustyczna
10. HURRICANE
11. ALIBI
12. THE KILL
13. CLOSER TO THE EDGE
bis
14. UP IN THE AIR
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thirty Seconds to Mars - Koncert w Rybniku

ecHA MeDIALne KonceRtu - PRASA PRZeD KonceRteM

2013-12-19 - Dziennik Zachodni

2013-12-13 - Dziennik Zachodni

2014-02-14 - Dziennik Zachodni

2014-02-11 - Bravo

2014-03-28 - Dziennik Zachodni

2014-03-10 - tele Max

2014-03-14- Dziennik Zachodni

2014-02-24 - Rzeczpospolita

ecHA MeDIALne KonceRtu - PRASA PRZeD KonceRteM

thirty Seconds to Mars - Koncert w Rybniku

2014-04-26 - Dziennik Zachodni

2014-05-21 - nowiny Rybnickie

thirty Seconds to Mars - Koncert w Rybniku

ecHA MeDIALne KonceRtu - PRASA PRZeD KonceRteM

2014-05-13 - nowiny Raciborskie
2014-05-30 - Dziennik Zachodni

thirty Seconds to Mars - Koncert w Rybniku
2014-06-17 - Dziennik Zachodni

2014-06-20 - Dziennik Gazeta Prawna

ecHA MeDIALne KonceRtu - PRASA PRZeD KonceRteM

2014-06-10 - Dziennik Zachodni

2014-06-04 - nowiny Rybnickie

thirty Seconds to Mars - Koncert w Rybniku

ecHA MeDIALne KonceRtu - PRASA PRZeD KonceRteM

2014-06-20 - Gazeta Wyborcza Katowice

2014-06-21 - Dziennik Zachodni

2014-06-21 - Dziennik Zachodni

thirty Seconds to Mars - Koncert w Rybniku

ecHA MeDIALne KonceRtu - PRASA PRZeD KonceRteM

2014-06-21 - Gazeta Wyborcza Katowice

2014-06-20
– Gazeta Wyborcza, co Jest Grane

2014-06-20 – Dziennik Zachodni

2013-12-10 - Gazeta.pl

2013-12-10 - MMSilesia

2013-12-10 - Money.pl

2013-12-10 - nowiny.pl

2013-12-10 - onet

2013-12-10 - Radio90

2013-12-10 - Rybnik.com.pl

2013-12-10 - tV Silesia

ecHA MeDIALne KonceRtu - InteRnet PRZeD KonceRteM

thirty Seconds to Mars - Koncert w Rybniku

2013-12-10 - Wprost

2013-12-12 - Bravo

2013-12-12 - eskapl

2013-12-12 - newsweek

2013-12-12 - onet

2013-12-12 - Wirtualne Media

2013-12-13 - WP

2013-12-20 - Rybnik.com.pl

ecHA MeDIALne KonceRtu - InteRnet PRZeD KonceRteM

thirty Seconds to Mars - Koncert w Rybniku

2014-01-13 - cGM

2014-01-16 - onet

2014-02-12 - tuba

2014-02-15 - Dziennik Zachodni

2014-02-27 - tVn24

2014-03-05 - tVn24

2014-03-13 - onet

2014-04-29 - onet

ecHA MeDIALne KonceRtu - InteRnet PRZeD KonceRteM

thirty Seconds to Mars - Koncert w Rybniku

2014-05-13 - nowiny.pl

2014-05-14 - Muzyka.pl

2014-05-21 - Gazeta.pl

2014-05-21 - onet

2014-06-04 - Interia.pl

2014-06-04 - MilionKobiet.pl

2014-06-04 - Wprost

2014-06-05 - RadioZet

ecHA MeDIALne KonceRtu - InteRnet PRZeD KonceRteM

thirty Seconds to Mars - Koncert w Rybniku

2014-06-06 - Bravo

2014-06-06 - onet

2014-06-10 - DlaStudenta

2014-06-10 - MMSilesia

2014-06-11 - Rybnik.com.pl

2014-06-13 - onet

2014-06-18 - onet

2014-06-19 - Radio90

ecHA MeDIALne KonceRtu - InteRnet PRZeD KonceRteM

thirty Seconds to Mars - Koncert w Rybniku

2014-06-22 - tVSilesia

2014-06-22 - tVP

2014-06-21 - nowinyRybnik.pl

2014-06-21 - Dziennik Zachodni

ecHA MeDIALne KonceRtu - InteRnet PRZeD KonceRteM

thirty Seconds to Mars - Koncert w Rybniku

ecHA MeDIALne KonceRtu - PRASA Po KonceRcIe
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2014-06-23 - Dziennik Zachodni

2014-06-24 - Dziennik Zachodni

2014-06-23 - Gazeta Wyborcza Katowice
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ecHA MeDIALne KonceRtu - PRASA Po KonceRcIe

2014-06-28 - Dziennik Zachodni

2014-06-25 - nowiny Rybnickie

2014-06-22 - Dziennik Zachodni

2014-06-22 - Dziennik Zachodni

2014-06-23 - eska.pl

2014-06-23 - Gazeta Wyborcza

2014-06-23 - onet

2014-06-23 - tVSilesia

2014-06-26 - Kozaczek.pl

2014-06-30 - Rybniknaszemiasto.pl

ecHA MeDIALne KonceRtu - InteRnet Po KonceRcIe

thirty Seconds to Mars - Koncert w Rybniku

opinie po koncercie
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Internetowe komentarze po koncercie
Pod informacjami prasowymi w internecie*
„Było cudownie choć również brakowało mi Shannona. Nie mogę uwierzyć że przez większość koncertu
widziałam Jareda dosłownie na wyciągnięcie ręki.
Jak do nas i z nami śpiewał, żartował. Dla mnie to coś
znacznie więcej niż zespół! Dziękuję wszystkim z Echelonu za wielkie wspólne cudowne i niezapomniane
święto:) Czekamy z niecierpliwością na kolejne”
Ania

„Widziałam go z tak bliska, poczułam tą energię od
ludzi stojących obok mnie i to wszystko przypomniało
mi jaką bezgraniczną miłością darzę ten zespół! Ten
koncert był niesamowity!”
Alicja

„ECHELON! Dziękuję Wam, było cudownie, na każdym koncercie można na Was liczyć, jesteście wspaniałą rodziną. Oby jeszcze więcej takich koncertów,
ale z Shannonem.. :)”
Demerol

„Przepiękny wieczór. <3 To co się czuje podczas
koncertu 30STM jest nie do opisania. Ta magia, emocje
zabawa. Coś cudownego. Jared jest niesamowity, ma
świetny głoś, potrafi rozbawić i zachęcić do zabawy
publiczność. CU-DO-WNY :*”
Ann

* Zachowano oryginalną pisownię w komentarzach.

Na Facebooku
„Odleciałam, kompletnie odleciałam, jeszcze do
teraz nie mogę dotknąć ziemi, tylko Shannona było
brak, reszta suuuuuper!!!!!!!!!!!!!!!!”
Magda

„Było magicznie – dziękuję”
Meg Mojska

„Dziękujemy nie da się wyrazić jednym słowem :)”
Magda Kochanowska
„Wydawało mi się jakby koncert trwał 30 sekund
a nie dwie h ! Było pięknie ! Przepłakałam pierwsze piosenki, bo to uczucie zobaczyć idoli na scenie
coś pięknego.”
Zrujnowana

„Koncert przepiękny, chociaż wiem, że jeśli chodzi
o Marsów, nie umiem być obiektywna... Tomo i Jared
byli kochani i na soundchecku, i na właściwym show,
ryczałam prawie cały czas, nie wyobrażacie sobie,
jakie to są emocje, kiedy po raz kolejny możecie swój
ukochany zespół na żywo... Jezu, chcę jeszcze, nie
zabierajcie mi ich :(
E

„Podobało się..bardzo :)”
Ilona Kasperek – Tragarz

„Dla takich chwil się żyje!”
Mychalyn Pryśko

„Przepięknie dziękuję, dziękuję!”
Agnieszka Lubos

„Brak słów.. rewelacja!”
Monika Król

„Best concert ever!”
Basia Kasprowicz

„Każdy wokalista na świecie powinien uczyć się
od Jareda Leto SPONTANICZOŚĆI!! Jestem pod wrażeniem”
Karolina Ciosek

WIDoWnIA KonceRtu
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Geograficzna sprzedaż biletów na koncert Thirty Seconds To Mars
(klasyfikacja miast według biletów sprzedanych poprzez system Eventim – czołowa trzydziestka)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Olsztyn
Szczecin

Toruń

•

•

Poznań

Zielona Góra

•
•

Warszawa

Procent
7,88 %
6,48 %
3,85 %
3,28 %
2,56 %
2,20 %
2,16 %
2,00 %
1,75 %
1,71 %

Łódź

Wrocław
Opole

••
•• •

Miasto
Warszawa
Rybnik
Wrocław
Kraków
Poznań
Gliwice
Łódź
Racibórz
Zabrze
Katowice

Tarnowskie Góry
Zabrze
Dąbrowa Górnicza
Bytom
Gliwice
Sosnowiec
Chorzów Mysłowice
Ruda Śląska
Katowice
Racibórz
Rybnik Mikołów
Kraków
Żory
Wodzisław Śląski
Tychy
Jastrzębie-Zdrój
Bielsko-Biała

•

Rzeszów

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Gdańsk
Sosnowiec
Ruda Śląska
Szczecin
Bielsko-Biała
Tychy
Toruń
Wodzisław Śląski
Dąbrowa Górnicza
Jastrzębie-Zdrój

1,31 %
1,15 %
1,13 %
1,12 %
1,06 %
0,92 %
0,76 %
0,74 %
0,70 %
0,70 %

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Rzeszów
Zielona Góra
Opole
Chorzów
Mikołów
Tarnowskie Góry
Żory
Olsztyn
Bytom
Mysłowice

0,68 %
0,65 %
0,59 %
0,56 %
0,52 %
0,50 %
0,50 %
0,50 %
0,49 %
0,49 %

WIDoWnIA KonceRtu
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Geograficzna sprzedaż biletów na koncert Thirty Seconds To Mars
(klasyfikacja miast według biletów sprzedanych poprzez system Ticketpro– czołowa trzydziestka)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Gdynia
Gdańsk

Bydgoszcz

•

Poznań
Warszawa

Kalisz
Ostrów Wielkopolski

•

Łódź

Lublin
Wrocław

•

Opole

Częstochowa

• •
• •
•
•

Kielce

Dąbrowa Górnicza
Zabrze Sosnowiec
Gliwice
Czeladź
Ruda Śląska
Katowice
Chrzanów
Rybnik Mikołów
Kraków
Tychy
Jastrzębie Zdrój

Racibórz

Miasto
Procent
Wrocław
5,65 %
Rybnik
5,18 %
Kraków
4,46 %
Katowice
4,27 %
Gliwice
3,42 %
Bielsko Biała
3,17 %
Opole
2,67 %
Jastrzębie Zdrój 2,60 %
Poznań
2,20 %
Chrzanów
1,98 %

•

Bielsko Biała
Żywiec

Rzeszów

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Warszawa
Tychy
Kielce
Bydgoszcz
Częstochowa
Ostrów Wielkopolski
Ruda Śląska
Racibórz
Lublin
Czeladź

1,98 %
1,69 %
1,22 %
1,16 %
1,16 %
1,10 %
1,10 %
1,00 %
0,97 %
0,94 %

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Rzeszów
Mikołów
Żywiec
Kalisz
Łódź
Sosnowiec
Zabrze
Gdynia
Dąbrowa Górnicza
Gdańsk

0,94 %
0,78 %
0,72 %
0,69 %
0,69 %
0,66 %
0,63 %
0,60 %
0,56 %
0,53 %

Widownia koncertu
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Geograficzna sprzedaż biletów na koncert Thirty Seconds To Mars
(klasyfikacja województw według liczby zakupionych biletów poprzez system www.imprezyprestige.com)

woj. Pomorskie

0,55%

woj. Warmińsko-Mazurskie

0,07%

woj. Zachodniopomorskie

0,34%

woj. Podlaskie

woj. Kujawsko
-pomorskie

0,55%
woj. Mazowieckie
woj. Lubuskie

0,38%

39,92%

woj. Wielkopolskie

5,37%
woj. Łódzkie

0,58%

woj. Dolnośląskie

woj. Lubelskie

0,31%

1,88%
woj. Opolskie

woj. Świętokrzyskie
woj. Śląskie

0,99% 13,41%

0,68%
woj. Podkarpackie

woj. Małopolskie

2,81%

0,96%

Województwo
Mazowieckie
Brak Lub Nieprawidłowy Kod
Śląskie
Wielkopolskie
Małopolskie
Dolnośląskie
Opolskie
Podkarpackie
Świętokrzyskie
Łódzkie
Kujawsko-pomorskie
Pomorskie
Lubuskie
Zachodniopomorskie
Lubelskie
Warmińsko-mazurskie

Procent
39,92 %
31,20 %
13,41 %
5,37 %
2,81 %
1,88 %
0,99 %
0,96 %
0,68 %
0,58 %
0,55 %
0,55 %
0,38 %
0,34 %
0,31 %
0,07 %
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Promocja koncertu

Echa medialne koncertu

1090

2 660 150 zł

Internet

185

liczba informacji

Ogólna wartość działań
promocyjnych w mediach

61

Radio i Telewizja

Prasa

liczba informacji

liczba informacji

446 315 zł

Internet

Ilość
informacji

00:42:02
Czas antenowy
TV

104 911 zł

Informacje i programy
radiowe

Wartość
materiałów

1:08:06
Czas antenowy
Radio

46 203 zł

Informacje i programy
telewizyjne

2 062 721 zł

Materiały prasowe
(bez reklam)

Thirty Seconds To Mars - Koncert w Rybniku

Promocja KONCERTU
koncertu

Wartość kampanii

Telewizja

237 800 zł
Radio

364 000 zł
Outdoor

603 000 zł
Reklamy w Internecie

1 062 700 zł
Całkowita
wartość kampanii:

7 259 650 zł

Informacje prasowe (bez reklam)

2 062 721 zł
Informacje i programy TV

51 203 zł

Informacje i programy radiowe

104 911 zł
Reklamy prasowe

2 132 000 zł
Informacje opublikowane w internecie

446 315 zł

Kampania w Multikinie

100 000 zł
Galerie handlowe

40 000 zł
Inne działania (kampania w Rybniku, promocja w salonach EMPIK, kampania w KFC, działania promocyjne bileterii)

55 000 zł

Promocja koncertu

Konferencja prasowa
ogłaszająca koncert
w Rybniku
12 grudnia 2013 roku w Urzędzie Miejskim w Rybniku
odbyła się konferencja prasowa podczas której Prezydent
Miasta Rybnika oraz przedstawiciele firmy Prestige MJM
ogłosili czerwcowy występ amerykańskiej grupy Thirty
Seconds To Mars na stadionie w Rybniku.

Thirty Seconds To Mars - Koncert w Rybniku

Promocja koncertu

Konferencja prasowa
poświęcona kwestiom
organizacyjnym
16 czerwca w Urzędzie Miejskim w Rybniku odbyła się
konferencja prasowa podczas której Prezydent Miasta
Rybnika oraz przedstawiciele firmy Prestige MJM poinformowali o organizacji ruchu w dniu koncertu oraz
o kwestiach organizacyjnych związanych z występem
zespołu Thirty Seconds To Mars.

Thirty Seconds To Mars - Koncert w Rybniku

Promocja koncertu

Reklama wielkoformatowa
Koncert amerykańskiej grupy Thiry Seconds To Mars
promowany był przy wykorzystaniu reklam wielkoformatowych. W sumie wyeksponowano 5 reklam wielkoformatowych o łącznej powierzchni 1 636,58 m².
Kampanię przeprowadzono w Katowicach, w Warszawie
oraz we Wrocławiu.
Warszawa
• ul. Krucza 5 / Al. Jerozolimskie / vis a vis SMYK
• Powierzchnia: 117,73 m²
• Lokalizacja: Nośnik usytuowany jest w samym
centrum stolicy. W pobliżu znajduje się m. in.
DH Smyk, Galeria Centrum, Hotel Polonia, Hotel
Novotel, stacja metra Centrum, PKiN, liczne banki,
restauracje, kawiarnie i puby. Ściana widoczna
z najazdu od strony Al. Jerozolimskich dla jadących w stronę centrum i widoczna z najazdu dla
jadących ul. Kruczą. Praktycznie całodobowy ruch
pieszych i ruch kołowy wokół nośnika. Liczne
przystanki komunikacji miejskiej. W pobliżu główny deptak stolicy - ul. Chmielna.
• Termin kampanii: 01.05.2014 – 30.05.2014
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Promocja koncertu

Warszawa
• Al. Jerozolimskie 44 / UNIVERSAL bok
• Powierzchnia: 537,6 m²
• Lokalizacja: Nośnik znajduje się w centralnym
punkcie miasta, na skrzyżowaniu ul. Marszałkowskiej z Al. Jerozolimskimi. W najbliższej okolicy
usytuowane są hotele, liczne ciągi handlowo
- usługowe, w tym „Galeria Centrum”, ponadto
to jeden z głównych węzłów komunikacyjnych
stolicy. Jest to miejsce o olbrzymim nasileniu
ruchu pieszych, komunikacji miejskiej oraz ruchu
kołowego. Reklama zainstalowana na boku budynku jest bardzo dobrze zauważalna szczególnie
dla osób przemieszczających się Al. Jerozolimskimi
w stronę Dworca Centralnego oraz ul. Marszałkowską w stronę Pl. Bankowego.
• Termin kampanii: 01.01.2014 – 31.01.2014
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Promocja koncertu
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Promocja koncertu

Katowice
• Pl. Szewczyka / VIS A VIS GALERIA KATOWICKA
/ Vis a vis Dworzec Główny PKP & PKS
• Powierzchnia: 180,6 m²
• Lokalizacja: Nośnik umiejscowiony w centrum
miasta przy dworcu PKP i bardzo popularnej
Galerii Katowickiej, w której swoje sklepy mają
wszystkie wiodące marki. Dookoła liczne hotele,
restauracje, puby, kawiarnie i sklepy, bardzo duży
ruch pieszy i kołowy. Obok znajdują się przystanki
tramwajowe i autobusowe.
• Termin kampanii: 01.01.2014 – 31.01.2014
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Promocja koncertu

Katowice
• ul. Chorzowska 73a/ Stęślickiego
• Powierzchnia: 164,65 m²
• Lokalizacja: Nośnik położony w najbliższym
sąsiedztwie największego w Polsce południowej centrum handlowo-rozrywkowego Silesia
City Center (SCC). Nośnik dobrze widoczny dla
dojeżdżających z czterech stron skrzyżowania.
SCC stanowi obecnie najbardziej popularne CH
w całym regionie GOP-u.
• Termin kampanii: 01.06.2014 – 30.06.2014
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Promocja koncertu

Wrocław
• Pl. Solidarności 1/3/5
• Powierzchnia: 636 m²
• Lokalizacja: Powierzchnia Reklamowa przy Placu
Solidarności w pobliżu Pl. Jana Pawła II, CH Magnolia oraz Starego Miasta. Reklama widoczna dla
osób poruszających się ul. Legnicką. Lokalizacja
charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu
samochodowego oraz komunikacji miejskiej
• Termin kampanii – 01.03.2014 – 31.03.2014
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Promocja koncertu

Reklama na Dworcu
Centralnym w Warszawie
Kampania promocyjna koncertu Thirty Seconds To Mars
objęła także hol główny Dworca Centralnego w Warszawie. Zamontowano 5 kasetonów o powierzchni 10 m x
2 m oraz 6 m x 2 m od strony Alei Jerozolimskich oraz
Złotych Tarasów.
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Promocja koncertu

Billboardy
Kampania promocyjna rybnickiego koncertu objęła billboardy, które wyklejone zostały w największych miastach
w Polsce. 140 nośników formatu 5x2 oraz 6x3 wyklejono
w Warszawie, Rybniku, Gliwicach, Wrocławiu, Zabrzu,
Ostrowie Wielkopolskim, Kępnie, Kluczborku, Koninie oraz
w Międzyborzu. Termin kampanii: 01.03.2014 – 31.03.2014

Rybnik

Gliwice

Gliwice

Gliwice

Rybnik

Rybnik

Wrocław
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Wrocław

Wrocław

Wrocław

Wrocław

Wrocław

Wrocław

Wrocław

Wrocław

Wrocław
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Wrocław

Wrocław

Wrocław

Wrocław

Wrocław

Wrocław

Wrocław

Zabrze

Zabrze
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Metroboardy
Koncert zespołu Thirty Seconds To Mars reklamowany
był w warszawskim metrze. 11 nośników o powierzchni
5,8m2 zamontowano na następujących stacjach: Dworzec Gdański, Marymnot, Plac Wilsona, Słodowiec, Stare Bielany, Świętokrzyska, Wawrzyszew oraz Wierzbno..
Termin kampanii: 01.03.2014 – 14.03.2014

Metro Wierzbno

Metro Dworzec Gdański

Metro Marymont

Metro Plac Wilsona

Metro Słodowiec

Metro Stare Bielany

Metro Wawrzyszew

Promocja koncertu

Reklama na ekranie
ledowym w centrum
Warszawy
Ekran o wymiarach 10 m x 6 m zlokalizowany jest na
skrzyżowaniu ulic: Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich
w Warszawie. Jest to jeden z największych tego typu ekranów w Polsce, a jego umiejscowienie w ścisłym centrum
stolicy gwarantuje maksymalny zasięg oddziaływania
na odbiorców. Bez wątpienia jest to jedna z najlepszych
lokalizacji reklamowych w naszym kraju.
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Plakaty
Koncert amerykańskiej grupy Thirty Seconds To
Mars promowany był na słupach ogłoszeniowych
w miastach śląskich. 285 plakatów B1 wywieszono
w Rybniku, Gliwicach, Chorzowie, Sosnowców i Zabrzu.
Termin kampanii: 10.02.2014 – 25.02.2014 oraz czerwiec 2014.
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Galerie handlowe
Działania promocyjne rybnickiego koncertu objęły
emisję 30 sekundowych spotów emitowanych na ekranach LcD w największych galeriach handlowych w Polsce.
Łącznie spot został wyemitowany na 294 ekranach.
termin kampanii: 03.03.2014 – 09.03.2014

Galeria
Złote Tarasy
Galeria Mokotów
Manufaktura
Galeria Bałtycka
Dom Mody Klif
Stary Browar
Pasaż Grunwaldzki
Galeria Dominikańska
Silesia Center
Forum
Suma

Miasto
Ilość ekranów
Warszawa 29
Warszawa 24
Łódź
38
Gdańsk
38
Gdynia
1(wall 25-ekranowy)
Poznań
45
Wrocław
36
Wrocław
14
Katowice
38
Gliwice
31
294

Dom Mody Klif, Gdynia

Galeria Bałtycka, Gdańsk

Galeria Silesia, Katowice

Galeria Silesia, Katowice

Manufaktura, Łódź

Stary Browar, Poznań

Promocja koncertu

Kampania w Multikinie

Działania promujące rybnicki koncert amerykańskiej
grupy Thirty Seconds To Mars przeprowadzono także
w sieci kin Multikino w całej Polsce. Kampania objęła
działania off screenowe na infotixach przy kasach kina
i plansze na ekranach LCD w holach kin, a także działania on screenowe na ekranach kinowych przed emisją
wybranych seansów.

Kampania off screenowa:
Infotixy
31.01.2014 – 13.02.2014
04.04.2014 – 10.04.2014
Ekrany LCD
31.01.2014 – 13.02.2014
04.04.2014 – 10.04.2014
Kampania on screenowa:
Kino na Obcasach
18.02.2014
„Opowieść zimowa”
25.02.2014
Koncert U2 w 3D
Kino na Obcasach
11.03.2014
„Tylko kochankowie przeżyją”
Kino na Obcasach
19.04.2014
„Inna kobieta”
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Kampania telewizyjna
Spoty telewizyjne koncertu thirty Seconds to Mars
zostały wyemitowane w 6 stacjach telewizyjnych. Były
to zarówno staje ogólnopolskie jak i regionalne. Łącznie
wyemitowanych zostało 281 spotów.

Stacje ogólnopolskie
Stacja telewizyjna

Stacje regionalne
Ilość spotów

Stacja telewizyjna

Ilość spotów

TVN 24

61

TVT Rybnik

70

Polsat News

30

Proart

50

MTV

76

Comedy Central

25

thirty Seconds to Mars - Koncert w Rybniku

PRoMocJA KonceRtu

Kampania telewizyjna

Patronem medialnym koncertu thirty Seconds to Mars było
MtV, które poza emisją spotów, przeprowadziło również szereg
działań służących promocji wydarzenia w internecie. W związku
z tym na łamach mtv.pl zostały wyeksponowane banery typu
billboard i rectangle (łącznie około 1 500 000 odsłon). Reklamy
pojawiły się także w serwisie comedycentral.pl.

Baner promujący koncert na mtv.pl

Baner promujący koncert na comedycentral.pl

Plan kampanii spotowej w MTV
Program na antenie MTV Polska
w MTV Cribs /1
w MTV Cribs /2
w Awkward /2
w Operacja: Stylówa /1
w Operacja: Stylówa /2
w Extreme Cribs /1
w Extreme Cribs /2
po Extreme Cribs /3
w Extreme Cribs /6
w Teen Mom 3: Teen Mom 3 - 108 /2
po Teen Mom 3: Teen Mom 3 - 108 /3
w Awkward: Awkward - 404 /1
w Plain Jane /1
w Awkward: Awkward - 406 /1
w Warsaw Shore /3
po Ridiculousness: Ridiculousness - 410 /2
w Dont Kill The Music /1
w Dont Kill The Music /4
w Dont Kill The Music /5
w MTV Cribs /2
po MTV Cribs /3
w Operacja: Stylówa /2
po Friendzone /4
w Friendzone /7
po Friendzone /8

Data
2014.06.08
2014.06.08
2014.06.08
2014.06.08
2014.06.08
2014.06.08
2014.06.08
2014.06.08
2014.06.08
2014.06.08
2014.06.08
2014.06.08
2014.06.08
2014.06.08
2014.06.08
2014.06.08
2014.06.08
2014.06.08
2014.06.08
2014.06.09
2014.06.09
2014.06.09
2014.06.09
2014.06.09
2014.06.09

Dzień
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
Pn.
Pn.
Pn.
Pn.
Pn.
Pn.

Godzina
06:08
06:32
07:28
08:12
08:27
10:07
10:33
10:46
11:52
13:08
13:24
14:36
17:16
19:31
23:44
24:51
26:15
27:45
28:15
06:32
06:50
08:32
11:11
12:13
12:31
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Program na antenie MTV Polska
w The Valleys /2
w Night Videos /4
w Night Videos /7
po MTV Cribs /3
w Friendzone /3
w Friendzone /6
w Teen Mom Poland /1
w Catfish: The TV Show /1
po Plain Jane /3
w Operacja: Stylówa /1
po Operacja: Stylówa /3
w Ridiculousness: Ridiculousness - 401 /1
w Ex on the Beach /2
w The Valleys /2
w MTV Cribs /2
po Awkward /3
w Plain Jane /1
w Teen Mom Poland /2
w Catfish: The TV Show /1
po Snooki & JWOWW /3
w Operacja: Stylówa /1
w Friendzone /5
w Friendzone /6
w The Ex & The Why? /1
w Warsaw Shore /3
w Awkward /1

Data
2014.06.09
2014.06.09
2014.06.09
2014.06.10
2014.06.10
2014.06.10
2014.06.10
2014.06.10
2014.06.10
2014.06.10
2014.06.10
2014.06.10
2014.06.10
2014.06.10
2014.06.11
2014.06.11
2014.06.11
2014.06.11
2014.06.11
2014.06.11
2014.06.12
2014.06.12
2014.06.12
2014.06.12
2014.06.12
2014.06.13

Dzień
Pn.
Pn.
Pn.
Wt.
Wt.
Wt.
Wt.
Wt.
Wt.
Wt.
Wt.
Wt.
Wt.
Wt.
Śr.
Śr.
Śr.
Śr.
Śr.
Śr.
Cz.
Cz.
Cz.
Cz.
Cz.
Pt.

Godzina
24:40
27:45
29:15
06:50
10:52
11:48
13:41
16:25
19:03
19:16
20:08
21:16
23:39
24:34
06:32
07:46
09:10
14:06
16:25
18:06
08:02
11:28
11:47
18:47
22:43
07:04

Program na antenie MTV Polska
w Friendzone /1
w Teen Mom 3: Teen Mom 3 - 107 /2
po MTV World Stage: Oasis: MTV World Stage:
Oasis /3
w Warsaw Shore /1
w Warsaw Shore /3
po Friendzone /3
po House of Food /3
w Night Videos /1
w Night Videos /2
w MTV Cribs /1
w Friendzone /2
po Teen Mom 3: Teen Mom 3 - 109 /3
w Awkward: Awkward - 406 /1
w Macklemore & Ryan Lewis: The Ride /1
w House of Food /4
w The Valleys /4
w Ridiculousness: Ridiculousness - 412 /1
w Night Videos /8
w MTV Cribs /1
w Ridiculousness: Ridiculousness - 409 /1
po The Valleys /3
w Teen Mom 3: Teen Mom 3 - 104 /1
w Awkward: Awkward - 406 /1
w Teen Mom 3: Teen Mom 3 - 109 /2

Data
2014.06.13
2014.06.13

Dzień
Pt.
Pt.

Godzina
10:06
13:10

2014.06.13

Pt.

20:07

2014.06.13
2014.06.13
2014.06.14
2014.06.14
2014.06.14
2014.06.14
2014.06.15
2014.06.15
2014.06.15
2014.06.15
2014.06.15
2014.06.15
2014.06.15
2014.06.16
2014.06.16
2014.06.17
2014.06.18
2014.06.18
2014.06.19
2014.06.19
2014.06.21

Pt.
Pt.
So.
So.
So.
So.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
Pn.
Pn.
Wt.
Śr.
Śr.
Cz.
Cz.
So.

22:13
22:44
10:46
21:52
26:15
26:45
06:10
10:27
13:26
14:06
16:11
21:39
25:14
21:41
29:45
06:07
21:17
24:55
12:45
20:26
13:09
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Współpraca z TVT Rybnik

W promocję koncertu thirty Seconds to Mars zaangażowała się telewizja tVt Rybnik. Współpraca polegała
przede wszystkim na emisji 30-sekundowych spotów
reklamowych. Łącznie miało miejsce 70 emisji. Kampania
promocyjna ruszyła 2 czerwca i trwała do 20 czerwca
2014 roku. Jej cennikowa wartość została oszacowana
na 13 716 złotych. Poza tym, telewizja tVt Rybnik od
momentu ogłoszenia koncertu prowadziła intensywne
działania redakcyjne. newsy dotyczące występu thirty
Seconds to Mars na rybnickim stadionie pojawiały się
regularnie w programach informacyjnych i kulturalnych
stacji. Koncertowi w całości poświęcone zostały również
trzy wydania programu publicystycznego „Przesłuchanie”.

newsy dotyczące koncertu pojawiały się w serwisach informacyjnych tVt Rybnik

Relacja z koncertu na antenie tVt Rybnik
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Kampania radiowa
W czasie trwania kampanii promocyjnej koncertu Thirty
Seconds To Mars wyemitowano w sumie 376 spotów
zapraszających czerwcowy koncert do Rybnika. Kampania
radiowa objęła zarówno stacje ogólnopolskie (Antyradio,
Radio Zet oraz Rock Radio) oraz stacje lokalne (Radio
Vanessa i Radio90).

Stacja radiowa

Ilość spotów

Terminy kampanii

Radio Zet

39

03.01.2014 - 09.01.2014
14.05.2014 - 30.05.2014

Antyradio

77

14.05.2014 - 30.05.2014

Rock Radio

30

21.04.2014 - 25.04.2014
01.06.2014 - 06.06.2014

Radio Vanessa

150

03.02.2014 - 14.02.2014
05.05.2014 - 16.05.2014
02.06.2014 - 13.06.2014

Radio90

80

06.02.2014 - 19.02.2014
09.06.2014 - 22.06.2014

Suma

376
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Działania w internecie
AntyRadia

Współorganizatorem medialnym koncertu thirty Seconds to Mars było AntyRadio, które przeprowadziło szereg
działań promocyjnych w internecie. Przede wszystkim, na
oficjalnej stronie internetowej tej stacji regularnie pojawiały
się informacje dotyczące wizyty zespołu w Rybniku. Poza
tym, mocno wykorzystywanym narzędziem był oficjalny
fanpage AntyRadia na Facebooku, który ma obecnie ponad
154 tysiące fanów. Przez cały czas pojawiały się na nim
wpisy dotyczące wydarzenia. Stacja promowała koncert
także za pośrednictwem swojego oficjalnego kanału na
youtubie. największą furorę zrobiło w tym przypadku
zaproszenie na koncert, które nagrał lider thirty Seconds
to Mars Jared Leto.

Informacja o koncercie na oficjalnej stronie
internetowej AntyRadia

oficjalny kanał na youtubie AntyRadia

Informacja o koncercie na Facebooku AntyRadia
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Promocja na antenie
Radia Vanessa

Radio Vanessa przez cały okres trwania kampanii promocyjnej informowało na swojej antenie, za pośrednictwem strony internetowej oraz profilu na facebooku
o koncercie amerykańskiej grupy w Rybniku. Prowadzący
przeprowadzili także konkursy, w których do wygrania
były płyty thirty Seconds to Mars oraz zaproszenia na
koncert do Rybnika.

thirty Seconds to Mars - Koncert w Rybniku
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Promocja koncertu
na antenie Radia90

Rybnicka rozgłośnia bardzo mocno zaangażowała się
w promocję koncertu w Rybniku. na bieżąco informowali
o tym niezwykłym wydarzeniu mieszkańców Rybnika.
Redakcja rozgłośni umożliwiła także słuchaczom wygranie zaproszeń na koncert oraz płyt zespołu w specjalnie
zorganizowanych konkursach.
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Reklamy prasowe
W ramach kampanii promocyjnej koncertu thirty Seconds to Mars w Rybniku reklamy ukazały się w największych ogólnopolskich i lokalnych dziennikach, tygodnikach, dwutygodnikach oraz miesięcznikach. W sumie
reklamy pojawiły się w 25 tytułach prasowych:
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Koncert Thirty Seconds
to Mars w wyszukiwarce
Google

Koncert thirty Seconds to Mars był bardzo intensywnie
promowany w internecie. najlepszym tego odzwierciedleniem jest liczba haseł kojarzonych z tym wydarzeniem
w wyszukiwarce Google. Warto zauważyć, że wpisanie
frazy „thirty Seconds to Mars w Rybniku” daje około 388
000 wyników. Jeszcze bardziej imponujące są statystyki w przypadku frazy „Marsi w Rybniku”. Jej wpisanie
powoduje około 719 000 wyników. Jeszcze lepsze
rezultaty uzyskamy w przypadku ciągu wyrazów „Bilety
Marsi Rybnik” (890 000 wyników).
ta statystyka pokazuje, że koncerty gwiazd światowej muzyki, które odbywają się na Stadionie Miejskim
w Rybniku, stanowią ważny element promocji całego
miasta. Warto bowiem zauważyć, że po wpisaniu hasła
„Rybnik” w wyszukiwarce Google uzyskamy około 8 820
000 wyników. Hasło „Koncerty Rybnik” daje nam 1 640
000 wyników, a „Wydarzenia w Rybniku” 2 660 000 wyników. Wniosek jest zatem oczywisty – wielkie wydarzenia
muzyczne doskonale pozycjonują Rybnik w internecie.

Fraza „Marsi w Rybniku” w wyszukiwarce Google

Fraza „Wydarzenia w Rybniku” w wyszukiwarce Google
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Patronat CGM

Patronem medialnym koncertu thirty Seconds to Mars
był portal cGM. najważniejszym elementem współpracy
była kampania reklamowa. Baner promujący rybnicki
koncert był widoczny przez okres trzech tygodni na
stronie głównej serwisu. Poza tym, cGM przeprowadził
intensywne działania redakcyjne. Informacje dotyczące
wizyty Marsów w Polsce pojawiały się regularnie na łamach tego portalu.

Patronat Demotywatory.pl
Patronem medialnym koncertu thirty Seconds to Mars
był portal Demotywatory.pl. to obecnie jeden z największych serwisów rozrywkowych w kraju. Współpraca obejmowała emisję banerów promujących koncert
w Rybniku (łącznie 5 000 000 odsłon). Warto dodać, że
reklamy znalazły się na stronie głównej serwisu.
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Patronat DlaStudenta.pl
Patronem medialnym koncertu thirty Seconds to Mars
był portal DlaStudenta.pl. to największy w kraju serwis
przeznaczony dla studentów. W ramach współpracy
przeprowadzona została kampania odsłonowa i szereg
działań redakcyjnych. Reklama koncertu w Rybniku wyświetliła się użytkownikom serwisu około 200 000 razy.
Poza tym, portal cały czas informował o szczegółach
związanych z koncertem i przeprowadził konkurs dla
swoich czytelników.

Patronat GG
Patronem medialnym koncertu thirty Seconds to Mars
było GG. W ramach współpracy została przeprowadzona
intensywna kampania promocyjna, która obejmowała
między innymi emisję banerów w serwisach należących
do GG network, reklamę w komunikatorze internetowym
Gadu-Gadu czy emisję spotów w radiu internetowym
open.fm. GG przeprowadziło również szereg działań
redakcyjnych i konkurs dla swoich użytkowników.
Reklama koncertu na open.fm

Reklama koncertu
w komunikatorze GG

Przykład promocji koncertu w Hooverze

Konkurs na open.fm
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Działania
na Facebooku
Intensywne działania promocyjne w związku z koncertem thirty Seconds to Mars toczyły się również na Facebooku. Informacje dotyczące tego wydarzenia pojawiały
się regularnie na fanpage`u agencji Prestige MJM, który
liczy obecnie ponad 14.000 fanów. Poza tym, w promocję
zaangażował się urząd Miasta w Rybniku i patroni medialni.

Informacja o koncercie na fanpage`u Antyradio
Informacja o koncercie na fanpage`u Rybnik.com.pl

Informacja o koncercie na fanpage`u agencji Prestige MJM

Informacja o koncercie na fanpage`u agencji Prestige MJM

Informacja o koncercie na fanpage`u urzędu Miasta w Rybniku
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Patronat Onet
Patronem medialnym koncertu thirty Seconds to Mars
był portal onet. W ramach współpracy przeprowadzone
zostały intensywne działania reklamowe i redakcyjne.
Kampania odsłonowa liczyła łącznie ponad 4 500 000
odsłon i obejmowała takie formy jak wideoboard, boks
środktekstowy czy halfpage. Banery pojawiły się na stronie
głównej i w serwisach Muzyka oraz Plejada. Bardzo duży
był również zakres świadczeń redakcyjnych. Informacje
dotyczące koncertu pojawiały się cały czas na łamach
portalu, a wiele z nich było eksponowanych na stronie
głównej w bardzo widocznych miejscach. Dzięki temu za
pośrednictwem onetu o kolejnej wizycie zespołu w naszym kraju usłyszało wielu fanów thirty Seconds to Mars.

Informacja o koncercie thirty Seconds to Mars na stronie
głównej onetu
Baner promujący koncert na portalu onet

Informacja dotycząca Jareda Leto na stronie głównej onetu

Jeden z przykładów działań redakcyjnych przeprowadzonych
przez portal onet

Informacja dotycząca supportu na portalu onet

Informacja dotycząca koncertu thirty Seconds w bardzo
eksponowanym miejscu na stronie głównej onetu
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Promocja na Twitterze

Agencja Prestige MJM prowadziła działania promujące
koncert thirty Seconds to Mars na portalu społecznościowym twitter. Wpisy dotyczące tego wydarzenia pojawiały
się regularnie na oficjalnym koncie firmy, które obserwuje
obecnie ponad 2500 osób. Warto również podkreślić,
że o swojej wizycie w Polsce za pośrednictwem twittera
informował zespół.

Wpis promujący koncert w Rybniku na profilu zespołu thirty
Seconds to Mars na twitterze

Wpis promujący koncert w Rybniku na profilu agencji Prestige
MJM na twitterze

Współpraca
z Rybnik.com.pl

Partnerem koncertu thirty Seconds to Mars był portal
Rybnik.com.pl, który przeprowadził zarówno działania
reklamowe jak i redakcyjne. Współpraca w tym przypadku
obejmowała: emisję reklamy typu billboard na stronie
głównej serwisu (łącznie pięć tygodni), wysyłkę mailingu
do 45 000 użytkowników oraz emisję oficjalnego spotu
promującego koncert przed materiałami wideo na portalu
Rybnik.com.pl. Portal przez cały czas informował również
o szczegółach wizyty amerykańskiego zespołu w Polsce.
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Współpraca z Deezer

Partnerem koncertu thirty Seconds to Mars w Rybniku
był Deezer. to numer jeden wśród serwisów umożliwiających słuchanie muzyki na żądanie. Jego każdy użytkownik
ma dostęp do blisko 30 milionów utworów. W ramach
współpracy Deezer przeprowadził kampanię banerową.
Reklamy promujące koncert w Rybniku były widoczne
przez około dwa tygodnie. Poza tym, słuchacze mieli
szansę wziąć udział w konkursie i wygrać bilety na występ
thirty Seconds to Mars.

thirty Seconds to Mars - Koncert w Rybniku

PRoMocJA KonceRtu

Współpraca
z Universal Music

W promocję koncertu thirty Seconds to Mars w Rybniku
aktywnie zaangażowała się jedna z największych firm fonograficznych działających na polskim rynku – universal
Music Polska. Zarówno na oficjalnej stronie universalu jak
również na Facebooku ukazywały się informacje dotyczące
rybnickiego koncertu. universal przekazał też specjalny
zestaw płyt zespołu na cele promocyjne koncertu.

thirty Seconds to Mars - Koncert w Rybniku

PRoMocJA KonceRtu

Patronat EMPIK
Patronem medialnym koncertu thirty Seconds to Mars
był eMPIK. Współpraca obejmowała działania ogólnopolskie i lokalne. W pierwszym przypadku była to reklama
w tomie Kultury oraz emisja oficjalnego spotu koncertu
w eMPIK tV. Jeśli chodzi natomiast o działania lokalne,
to złożyły się na nie: ekspozycja plakatów w salonach
eMPIK i przygotowanie specjalnej ekspozycji płyt wraz
z informacją o koncercie.

Reklama koncertu w tomie Kultury

Specjalne „Marsowe” stoisko oraz plakaty zapowiadające koncert
w salonie eMPIK w jednej z rybnickich galerii handlowych.

thirty Seconds to Mars - Koncert w Rybniku

thirty Seconds to Mars - Koncert w Rybniku
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Współpraca z KFC
w Rybniku
W tygodniu poprzedzającym koncert w restauracji
KFc w Rybniku były rozdawane ulotki promujące koncert
thirty Seconds to Mars – reklama trafiła do ponad 5 000
klientów. W dniu show, do każdego zakupionego biletu
były dodawane kupony uprawniające do zniżki 30% na
wybrane zestawy w KFc.

®

Thirty Seconds To Mars - Koncert w Rybniku

Promocja koncertu

Kampania przeprowadzona
w Rybniku
W promocję koncertu bardzo mocno zaangażowały się
władze Rybnika. Dzięki wsparciu rybnickiego samorządu
reklama koncertu pojawiła się na tzw. miejskich witaczach.
W różnych miejscach w mieście rozwieszone zostały
też plakaty. Ponadto spoty promujące występ „Marsów”
emitowane były na ekranach ledowych oraz telewizorach
znajdujących się w budynkach instytucji publicznych,
w szkołach i w obiektach sportowych.

Witacze

Ekran LCD

Ekran LCD

Plakaty

Plakaty

Witacze

Rybnickie Centrum Kultury

PRoMocJA KonceRtu

Współpraca z eBilet

Zajmująca się sprzedażą biletów firma eBilet aktywnie
uczestniczyła w promocji koncertu. W ramach propagowania rybnickiej imprezy wykonała następujące czynności:
wysłała newslettery do bazy swoich klientów, umieściła
reklamę w ulotce kolportowanej w sieci salonów eMPIK
na terenie całego kraju, publikowała informacje dotyczące
koncertu na fanpagu eBiletu na Facebooku oraz zamieściła
banery reklamowe na swojej oficjalnej stronie internetowej.

thirty Seconds to Mars - Koncert w Rybniku

PRoMocJA KonceRtu

Współpraca z Ticketpro

thirty Seconds to Mars - Koncert w Rybniku

PRoMocJA KonceRtu

Współpraca z Eventim

eventim w ramach promocji koncertu thirty Seconds
to Mars wykonał następujące działania:
•
Wysłał newslettery do bazy swoich klientów
•
umieścił reklamę w ulotce kolportowanej w sieci
salonów eMPIK na terenie całego kraju
Publikował informacje dotyczące koncertu na swo•
im fanpagu na Facebooku
Zamieścił banery reklamowe na swojej oficjalnej
•
stronie internetowej

thirty Seconds to Mars - Koncert w Rybniku

thirty Seconds to Mars - Koncert w Rybniku
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Dodatek koncertowy

W związku z wizytą thirty Seconds to Mars w Rybniku specjalny dodatek koncertowy przygotował Dziennik Zachodni. cała
publikacja zawierała najważniejsze informacje związane z występem muzyków. Redakcja przypomniała poprzednie koncerty
zespołu w naszym kraju, przeprowadziła wywiad z Dawidem
Podsiadło, który wystąpił jako support przed Jaredem Leto i jego
kolegami, a także podsumowała wcześniejsze koncerty, które
odbyły się dzięki współpracy Prestige MJM i urzędu Miasta na
rybnickim stadionie.

Rybnik, Stadion Miejski
22 czerwca 2014

To już kolejna wizyta 30 Seconds to Mars w Polsce, ostatni raz
gościliście u nas rok temu, w Warszawie. Polskiej publiczności
nigdy za wiele?
Zdecydowanie (śmiech). Wiem, że zabrzmi to strasznie banalnie,
ale my bardzo dobrze czujemy się w Polsce. To jest jedno z tych
miejsc na mapie świata, gdzie mamy bardzo wielu wiernych fanów
i odczuwamy wielkie wsparcie dla tego, co robimy. To ważne. Bardzo mocno czujemy tę miłość fanów. A sami też jesteśmy podekscytowani, gdy możemy powrócić z kolejnym koncertem do Polski.
Kochamy polskie pierogi i polskich fanów (śmiech).
Świetnie wymawiasz po polsku „pierogi”.
Zdążyłem się już nauczyć (śmiech). To nie jest kokieteria, bardzo
lubię to danie. W zeszłym roku, kiedy graliśmy na Impact Festivalu
w Warszawie, dostałem solidną porcję pierogów!

Fragment wywiadu
jaki Tomo Milicevic udzielił „Dziennikowi Zachodniemu”

Bryan Adams 13 czerwca 2011

77
tylenajwiększychświatowychprzebojówzostałozaśpiewanych„nażywo”naStadionieMiejskimwRybniku.
Były to między innymi takie hity jak: „Heaven”,
„Everything I Do”, „Summer of 69”, „Welcome To The
Jungle”,„ParadiseCity”,„NovemberRain”,„SweetChild
O’Mine”,„Don`tCry”,„DaYaThinkI’mSexy?”,„Maggie
May”czy„Sailing”.Jeśligrupa30SecondstoMarswykona
22 czerwca przynajmniej 23 utwory, to Rybnik osiągnie
wtymprzypadkumagicznąliczbę100.

65.000

30 SECONDSTO MARS

Z zespołem 30 Seconds to Mars łączy mnie
podobny stopień wiary w swoje możliwości

łącznie tyle osób zdecydowało się zakupić bilety
na koncerty: Bryana Adamsa, Guns N’Roses, Roda
Stewartai30 SecondsToMars.Średniowięckażdyzkoncertównarybnickimobiekcieśledziłolubbędzieśledzić
„nażywo”16.250widzów.

Guns N’ Roses 11 lipca 2012

23
tyle reklam wielkoformatowych promowało do tej
porykoncertyorganizowanewRybniku.Reklamymiały
powierzchnię od 100 do ponad 400 metrów kwadratowych. Wielki format z layoutami rybnickich koncertów
można było zobaczyć m.in. w: Warszawie, Wrocławiu,
Poznaniu, Gdańsku, Katowicach i w Rybniku. Reklamy
były umiejscawiane w najbardziej reprezentacyjnych
punktach największych polskich miast. W Warszawie
były to na przykład Aleje Jerozolimskie oraz Rondo
Dmowskiego położone tuż przy budynku słynnej Rotundy.

568

łącznie tyle ton konstrukcji scenicznych trzeba było
przywieźćnaStadionMiejskiwRybnikużebyzbudować
sceny na cztery koncerty organizowane w tym śląskim
mieście.

REKLAMA

Rod Stewart 14 września 2013

86
tyle ośrodków medialnych informowało o koncercie
zespołuGunsN’Roses.Ichwystępokazałsięnajbardziej
medialnym wydarzeniem. Materiały przygotowało 11
stacji telewizyjnych, 10 rozgłośni radiowych oraz 65 gazet.NadrugimmiejscubyłkoncertRodaStewarta(82:10
stacji tv, 8 stacji radiowych i64 gazety), a następnie koncertBryanaAdamsa(76:8stacjitv,18rozgłośniradiowych
i50gazet)

29.296.105

złotych–takabyłałącznawartośćtrzechdotychczasowychkampaniipromocyjnychrybnickichkoncertów.
Suma ta nie zawiera wartości promocji koncertu Thirty
Seconds To Mars. Wsumie więc organizacja koncertów
przyniosła Rybnikowi promocję o wartości prawie
40.000.000złotych!
i004046614

Rozmowa z Dawidem
Podsiadłą, który wystąpi
przed 30 Seconds to Mars
Chcąc szukać wspólnych mianowników między tobą, a 30 Seconds to
Mars na myśl przychodzi Coke Live
Music Festival w Krakowie. Ty
występowałeś na nim parę miesięcy
po debiucie. Na CLMF debiutował
też 30 Seconds to Mars - tam odbył
się ich pierwszy koncert w Polsce.
Jeżeli szukałbym podobieństw to
musiałbym wspomnieć o podobnym
stopniu wiary w swoje możliwości,
o oddaniu muzyce. Wydaje mi się, że
zauważam w sobie podobny stopień
fascynacji tą dziedziną sztuki.
Jak zareagowałeś na informację, że
będziesz grać przed 30 Seconds to
Mars? To dla ciebie szczególny, inny
niż wszystkie koncert?
To dla mnie ogromne wydarzenie!
Będę miał okazję, już trzeci raz otwierać koncert międzynarodowych artystów. Takich rzeczy się nie zapomina,
takie rzeczy zostają na zawsze i często
wpływają na zmianę nastawienia
i ustawianie poprzeczki jeszcze wyżej.
Prywatnie lubisz 30 Seconds to
Mars,a może szczególnie cenisz

Nasza ﬁrma słynie z rzetelnej obsługi klientów, udzielania wszelkich porad,
WYJĄTKOWO SZEROKIEGO ASORTYMENTU roślin ogrodowych:
krzewów, drzew, bylin, kwiatów balkonowych, rabatowych, cebul, sadzonek, nasion,
ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich NOWOŚCI ODMIANOWYCH.
Rośliny sprowadzamy z najlepszych szkółek zrzeszonych w Związku Szkółkarzy
Polskich, co gwarantuje, że są:
 czyste odmianowo (odpowiednio oznaczone),
 zdrowe (rośliny i podłoża są wolne od chorób i szkodników),
 rozmnażane i produkowane w kraju (odpowiednio mrozoodporne).

Karolina:Onistraciligłowędla
polskichfanów,ajadlanich

Sprawdź nas na naszej stronie www.ogrodyXXI.pl
Szczególnie polecamy galerię, aktualności oraz comiesięczny poradnik ogrodnika.

Rybnik, ul. Gliwicka 157 (Wielopole Górka)
tel./faks 32 424 63 66
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jakąś ich piosenkę? Co twoim zdaniem jest ich najmocniejszą stroną?
Bardzo lubię utwór „The Kill”. Poznałem go w zabawny sposób, bo przez
grę komputerową. Na co dzień nie słucham 30 Seconds to Mars, ale szanuję.
Nie myślałem nigdy nad tym w czym
tkwi tajemnica ich sukcesu. Zawsze
wzbudzało we mnie zdumienie jak
wielką rzeszę fanów zgromadzili, jak
bardzo ci fani wierzą w ich drogę.

Ty fascynujesz się grami komputerowymi, a wokalista „Marsów” Jared
Leto poza graniem w filmach lubi
też reżyserować klipy. Twoim zdaniem taka odskocznia jest ważna
dla artysty? A może sam na przykład kiedyś zaczniesz reżyserować?
Myślałem o studiowaniu reżyserii.
Cały czas poszukuję dla siebie innego
świata, w którym mógłbym się równolegle rozwijać. Chciałbym poznać

ten inny świat od fundamentów. Trafić do miejsca, o którym nic nie
wiem. Co do artystów.. Nie wiem czy
potrzebne im są odskocznie. Jared
i tak reżyseruje rzeczy związane
z jego muzyką, z jego historią więc
nie jest to aż tak odległe od jego
głównych pasji.
Jared dzieli się swoimi przemyśleniami w internecie, ważny jest dla
niego stały kontakt z fanami. Dla
ciebie też?
Dla mnie również jest bardzo ważny.
Nie myślałem w sumie nigdy o tym
w taki sposób: „Powinienem dbać
o takie relacje, bo może przynieść mi
to konkretne korzyści.” Jest to dla
mnie przyjemna forma spędzania
wolnego czasu, kontaktu. Sprawia mi
to radość i przywołuje uśmiech.
A z tego co widzę u niektórych czytających wywołuje to podobną reakcję.
Jak będzie wyglądać Twój koncert
w Rybniku?
Przygotowaliśmy się bardzo solidnie
do tego koncertu, stresujemy się trochę bardziej. Nie chcemy zawieść
fanów 30 Seconds to Mars. Gramy
tyle ile nam pozwolą, ale zagramy
bardzo dobry, świetnie przygotowany, pełen energii i radości, koncert

Przyjaźnią się i kochają „Marsów”
PochodzązRybnika,prowadząjeden
z najpopularniejszych w Polsce blogów
o show-biznesie, są przyjaciółkami i...
wielkimifankamizespołu30Secondsto
Mars. Patrycja Poterańska i Karolina
Stęclik choć na co dzień sporo czasu
spędzają w Warszawie, gdzie robią wywiady z gwiazdami na swój blog KAVOX, to 22 czerwca od dawna mają zarezerwowany na „Marsowy” koncert
w Rybniku.
– Już jeststres i nerwowy nastrój wyczekiwania. To się naprawdę dzieje. Oni
zagrają w naszym Rybniku – mówiła
nam parę dni temu Patrycja.
Przed koncertem na rybnickim stadionie dziewczyny opowiedziały nam
jak zaczęła się ich przygoda z zespołem
30 Seconds to Mars.

JESTEŚMY Z WAMI JUŻ 18 LAT!

FOTO.ŁUKASZZIETEK

Rybnik wpisał się już
na koncertową mapę
Polski.Zanim nascenę
wyjdzie 30 Seconds to
Mars,podsumowanie
dotychczasowych
koncertów gwiazd

30 SECONDSTO MARS

30 Seconds to Mars poznałam ok. 8
lat temu, będąc jeszcze w gimnazjum.
Zakochałam się w tym zespole, a raczej
ich muzyce, od pierwszego wejrzenia.
O prawdziwej miłości przekonałam
sięjednakwsierpniu2010rokupodczas
Coke Live Music Festival – to właśnie
tam „Marsi” zagrali swój pierwszy koncert w Polsce. Ależ to były emocje! Były
łzy, pot i krew… dosłownie! Tej nocy oni
stracili głowę dla polskich fanów i pierogów, a ja niewątpliwie dla nich…
Mam za sobą 6 koncertów, m.in.

wCzechachiNiemczech. Imogęśmiało
powiedzieć, że jestem szczęściarą, bo
nate6koncertóważ4razyzostałamzaproszonanascenę,abyskakaćiśpiewać
z zespołem i fanami do piosenki „Kings
and Queens” czy też „Up in the air”.
Rok temu miałam nawet przyjemność dwukrotnie rozmawiać zJaredem,
Shannonem i Tomo, wręczyć im prezenty i zdobyć autografy! To było dla
mnie, prawdziwej fanki największym
spełnieniem marzeń.
Dla mnie 30 Seconds to Mars to nie
tylkomuzyka.Toprzedewszystkimnajpiękniejsze wspomnienia , najtrwalsze
przyjaźnie, najcudowniejsze podróże,
nowoodkrytemiejsca,nowopoznanilu-
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dzie,aletakżedowódnato,żemarzenia
naprawdę się spełniają! Mam nadzieję,
że trybnicki koncert okaże się dla mnie
i moich marsowych przyjaciół „szczęśliwą siódemką”.

Patrycja: WKrakowiepłakałam
niemalprzezcałykoncert

Moja fascynacja 30 Seconds to Mars
zaczęłaprzedichpierwszymkoncertem
w Polsce, czyli w 2010 roku. Wcześniej
słuchałam ich muzyki już w czasach
gimnazjum. Kochałam ten zespół, ale
nie sądziłam, że ta miłość przerodzi się
w coś tak wielkiego. Wszystko się zmieniło od koncertu na Coke Live Music
Festival w Krakowie. Pokochałam

Koncerty Marsów na piątkę
30SecondstoMarstojedenztychzespołów, które na trasach koncertowych
czują się jak ryba w wodzie. I chętnie
wracają do miejsc, gdzie fani entuzjastycznieichprzyjmują.Dotakichmiejsc
zpewnościąnależyPolska.Porazpierwszy grupa wystąpiła w naszym kraju
wsierpniu2010rokunaCokeLiveMusic
Festival w Krakowie. Grupa promowała
wówczasalbumswój„ThisIsWar”ibyli
przedostatniągwiazdąpierwszegodnia
festiwalu (po nich występował The
Chemical Brothers). Pod sceną zapanowałowielkieszaleństwo,muzycyzaprezentowalisetzłożonyzkilkunastuutworów,nafinałzostawiającutwory„Closer
To The Edge” oraz „Kings & Queens”.
A sam Jared Leto nie szczędził fanom
komplementów, zachwycał się przyjęciem jakie jego grupie zgotowali Polacy
i obiecał wkrótce wrócić do naszego
kraju.
Słowa zresztą dotrzymał, bo już
poczterechmiesiącachAmerykaniezagralikolejnykoncert. TymrazemwWarszawie. „Marsowy” występ odbył się
w grudniu 2010 roku na warszawskim
Torwarze.

Łódzki akcent na albumie
Jared Leto, Shannon Leto i Tomo
Milicevic nie kazali długo na siebie czekać. Do Polski powrócili po niespełna

roku. Na początku listopada zawitali
nadwakoncertydołódzkiejAtlasAreny.
I znów było kolorowo, rozentuzjazmowanapubliczność(wktórejdominowały
przedstawicielki płci pięknej poniżej 20
rokużycia)bardzożywiołoworeagowała
nakażdesłowowokalisty.Apogeumeuforii nastąpiło w połowie koncertu, gdy
Jared Leto pojawił się w środku tłumu
(przy reżyserce na płycie, by wykonać
akustyczny set).
Wrażenie robiła wizualna oprawa
koncertu,m.in.wielkieczerwonebalony,
wizualizacje na dwóch ekranach, czy
rzucane w tłum nadmuchiwane krokodyle delfiny.
Łódź okazała się też miejscem dość
istotnym dla stworzenia kolejnej płyty
30 Seconds to Mars.
- Miałem przenośne studio w pokoju
hotelowym w Łodzi, będąc tam nagrywałem, pracowałem nad piosenkami,
które trafiły na płytę. Jest to więc
poczęścipolskapłyta-mówiłkilkamiesięcypóźniej JaredLetowmiesięczniku
„Teraz Rock”.
Ale chyba nie tylko z tego powodu album„Love,Lust,FaithandDreams”trafiłdosercpolskichsłuchaczy.Ostatnijak
dotądkrążekgrupyzdobyłwPolscestatus złotej płyty. Do osiągnięcia takiego
wyniku wystarczył zaledwie tydzień
od oficjalnej premiery.

REKLAMA

(wtedynajnowszy)album„ThisIsWar”,
pojechałam wraz z Karoliną na koncert
i się zaczęło. To była magiczna noc, poznałyśmy całą masę wspaniałych ludzi,
którzy jeździli na ich koncerty już od lat
– za granicę. Czułam zazdrość i żal, że
tak wiele mnie ominęło. Koncert z kolei
praktyczniecałyprzepłakałam,niespodziewałam się aż tak wielkich emocji...
Okazałosię,żechłopakitraktująswoich
fanów jak rodzinę. Wiedziałam, że są
tam dla mnie inie jestem wcale tylko jakimś nieznacznym procentem tysięcznej widowni. Czułam, że oni są tam dla
mnie, a ja jestem dla nich. Dlatego właśnie chłopaki mają tak wielu fanów.
Nigdy nie traktowali ich stricte jako „fanów”, lecz jak członków wielkiej
Echelonowej rodziny.
Miałamprzyjemnośćpoznaćchłopaków podczas podpisywania najnowszego albumu na Impact Festival, niestety trwało to dosłownie kilka sekund.
Kolejne spotkanie odbyło się na festiwalu w Czechach, gdzie podarowałam
im z Karoliną kolorowe, ręcznie uszyte
pacynki.Bylizachwyceniicieszylisięjak
małe dzieci z takiego prezentu!
Wcześniejniebyłotakiej możliwości
iniestetyteżnigdyniemiałyśmyszczęścia do „złapania” ich nigdzie na ulicy...
z kolei, miałam przyjemność aż 4 razy
stać u ich boku na scenie podczas finałowego utworu. To było moje wielkie
marzenie.
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Natalia i Złote Płyty

Tuż po premierze albumu zespół 30
Seconds to Mars po raz piąty pojawił się
w naszym kraju. Byli jedną z gwiazd
ImpactFestivalu,którywczerwcuubiegłego roku odbył się na warszawskim
Bemowie. Napoczątekmelodiautworu
„Birth”,apotemzabrzmiałysłowa„Iwill
save you from yourself…” , które sprawiły, że tłumy oszalały.
Pojawiła się też akcja wymyślona
przez Echelon. Fani zespołu podnieśli
zkarteczkiznapisem„WelcomeHome”.
Jeszczeprzedkoncertemmuzycyzrobili
ukłon w stronę swoich słuchaczy i podpisywaliswojepłyty.Działosięteżnazapleczu.GrupaodebrałaZłotePłytyzaalbum „Love, Lust, Faith and Dreams”.
Spotkała się też z nimi Natalia Siwiec.
– 2,5 roku temu koncertowali po Brazylii.PoznaliśmysięwRioiodtegoczasu
kumplujemy się mówiła potem Natalia
w wywiadzie dla KA-VOX.

FOT.KRZYSZTOFSZYMCZAK

30 SECONDSTO MARS

Tak było
w Rybniku

Na górze: zdjęcie
z jednego z łódzkich
koncertów 30STM.
W środku: Jared Leto
i Natalia Siwiec.
Po lewej: muzycy
odbierają Złote Płyty
004074343

thirty Seconds to Mars - Koncert w Rybniku

PRoMocJA KonceRtu

Dodatek koncertowy

OFICJALNA GAZETA KONCERTOWA

SZANOWNI
PAŃSTWO!

Specjalny dodatek poświęcony koncertowi thirty
Seconds to Mars przygotował tygodnik Rybnicki. Znalazły się w nim między innymi najważniejsze informacje
organizacyjne, które dotyczyły komunikacji w dniu
koncertu, a także organizacji wejść na stadion. Fani
zespołu uzyskali również dzięki tej publikacji wiele
ciekawostek związanych z przygotowaniem koncertu
od strony technicznej. Ponadto, tygodnik Rybnicki
przeanalizował dotychczasową karierę muzyków, przedstawiając wiele faktów z ich działalności. Podsumowana
została również trasa koncertowa thirty Seconds to
Mars, której częścią w 2014 roku był Rybnik.

22 CZERWCA 2014
koncert w Rybniku

Zgłodniałeś...?

Wielkie
amerykańskie
show

PO KONCERCIE
ZAPRASZAMY DO MIĘTY
STRONA 5

PIŁKI, KONFETTI
I LODOWE FONTANNY

Dawid
Podsiadło
SUPPORT
JAK MARZENIE

KOLEJNA WIELKA
GWIAZDA
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Organizacją
kolejnego
koncertu międzynarodowej gwiazdy udowadniamy, że Rybnik to naprawdę „miasto z ikrą”. Gościli
już u nas Bryan Adams,
Rod Stewart oraz formacja Guns N’ Roses. Jestem
przekonany, że zespół 30
Seconds to Mars swoją
energetyczną
muzyką
sprawi, że cały Rybnik kolejny raz „odleci”. Czeka
nas bowiem prawdziwie
kosmiczne wydarzenie,
zarówno pod względem
artystycznym, jak i promocyjnym. Jako gospodarz koncertu „Marsów”
Rybnik staje na równi
z takimi miastami, jak
Moskwa, Paryż czy Nowy
Jork. To sprawia, że na
szerokim forum miasto
postrzegane jest jako
miejsce niebanalne i oferujące szerokie możliwości.
Życzę Państwu niezapomnianych
wrażeń.
Niech twórczość amerykańskiej grupy rockowej stanie się wspólnym
mianownikiem pokoleń,
a Rybnik miejscem integracji pasjonatów dobrej
muzyki.
Zapraszam do odkrywania walorów Rybnika,
który ma bardzo wiele do
zaoferowania na różnych
polach. Więcej o mieście
można dowiedzieć się na
stronie www.rybnik.eu.

Z pozdrowieniami
Adam Fudali
prezydent Rybnika

Po tym jak w Rybniku zagrali już Bryan Adams, Guns
N’ Roses i Rod Stewart – 22
czerwca 2014 r. na Stadionie Miejskim wystąpi kolejna wielka gwiazda – 30
Seconds to Mars.
To obecnie jeden z najbardziej popularnych zespołów rockowych na świecie.
W ostatnich latach grupa
zdobywała
praktycznie
wszystkie możliwe prestiżowe nagrody w swojej
branży. – Można powiedzieć,
że zespół w bardzo krótkim
czasie osiągnął w branży
rockowej niemal wszystko, co było do osiągnięcia
– mówi Janusz Stefański
z agencji koncertowej Prestige MJM, która wspólnie
z Urzędem Miasta w Rybniku zorganizowała koncert
amerykańskiego zespołu.

PROMOCJA ZA 10 MLN
Przez kilka miesięcy trwała
promocja koncertu, zakrojona na bardzo dużą skalę.
Wizytówką kampanii promocyjnej była reklama wielkoformatowa, którą mogli
podziwiać m.in. mieszkańcy Warszawy.
Nośnik
znajdował
się
w centralnym punkcie miasta, na skrzyżowaniu ulicy
Marszałkowskiej z Alejami
Jerozolimskimi tuż przy Pałacu Kultury i Nauki – W tym
przypadku wrażenie muszą
robić przede wszystkim
rozmiary reklamy – podkreśla Janusz Stefański. Jej
łączna powierzchnia to ponad 537 metrów kwadratowych. Według różnych
szacunków w tym miejscu
powinna ona zostać dostrzeżona przez około 1,5

300 osób pracowało
przy koncercie
30 SECONDS TO MARS • KONCERT W RYBNIKU
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mln osób. – Reklama jest
doskonale widoczna. Trudno znaleźć lepszą lokalizację w Warszawie i generalnie w całym kraju. To wielka
sprawa, że Rybnik jest
promowany w ten sposób
– podkreśla Adam Fudali,
prezydent Rybnika.
Dość spektakularnie w promocję 30 Seconds to Mars,
a więc i rybnickiego koncertu, włączył się lider
formacji Jared Leto, który
podczas tegorocznej gali
Oscarów otrzymał statuetkę za Drugoplanową
rolę męską w filmie „Witaj
w klubie”. W skład działań
promocyjnych, poza reklamą wielkoformatową,
wchodziły również inne
formy działań outdorowych
– billboardy, citylighty, czy
reklama w środkach komunikacji miejskiej. Organizatorzy promowali również
wydarzenie w największych
ogólnopolskich i lokalnych
telewizjach, rozgłośniach
radiowych oraz w tytułach
prasowych. Reklamy pojawiły się także w internecie
i swoim zasięgiem obejmują najbardziej rozpoznawalne polskie portale.
Organizatorzy koncertu obliczyli, że wartość całej kampanii promocyjnej koncertu
30 Seconds to Mars to około 10 mln złotych. To kwota
porównywalna do wartości
działań prowadzonych przy
wcześniejszych wydarzeniach organizowanych na
Stadionie Miejskim w Rybniku. Wystarczy przypomnieć, że kampania ubiegłorocznego koncertu Roda
Stewarta została wyceniona dokładnie na 9.697.756
złotych, a w przypadku wy-

Marek Pietras: Co jest najtrudniejsze w organizacji koncertu tak znanej grupy jak 30 Seconds
to Mars?
Janusz Stefański: Trudno wskazać jedno zagadnienie. Myślę, że co najmniej kilka spraw jest
tak samo istotnych. Ważna jest bardzo dobra
współpraca z managementem artysty oraz
szefem produkcji koncertu. Nie mniej istotna
jest dobra organizacja pracy przy budowie infrastruktury koncertowej. W miesiącach poprzedzających imprezę istotna jest skutecznie
zaplanowana kampania promocyjna. Ważne
są też oczywiście wszystkie kwestie związane
z obsługą widzów. Generalnie, na końcowy sukces składa się bardzo wiele elementów. Czasami są to bardzo istotne sprawy, czasami drobiazgi. Wszystkie rzeczy muszą być jednak – bez
wyjątku – „dopięte na ostatni guzik”.

Jak zwykle rybnicki koncert był promowany z dużą pompą
stępu grupy Guns N’ Roses
na 9.098.349,57 złotych.
FANI Z EUROPY
W trakcie rybnickiego koncertu amerykańska formacja będzie promować swój
najnowszy album „Love
Lust Faith + Dreams”. Ten
album od momentu premiery był jednym z najpopularniejszych w Polsce.
Płyta niemal natychmiast
pokryła się złotem. Przez
wiele tygodni znajdowała
się też w czołówce najlepiej sprzedających się produkcji w naszym kraju. Nie
dziwi więc, że wejściówki
na koncert sprzedały się
bardzo dobrze. Najchętniej
bilety kupowali mieszkańcy Rybnika. – Nie powinno
to nikogo dziwić, że akurat to miasto znajduje się
na pierwszej pozycji pod
względem liczby sprzedanych biletów. Wszak do
koncertów dużych gwiazd
mieszkańcy Rybnika zdążyli
się już przyzwyczaić – mówi
Mateusz Pawlicki z agencji
Prestige MJM.
Warto podkreślić, że poza
Rybnikiem koncert cieszy się
bardzo dużą popularnością
w największych miastach
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Z JANUSZEM STEFAŃSKIM Z FIRMY PRESTIGE MJM ROZMAWIAMY
O PRZYGOTOWANIACH DO KONCERTU 30 SECONDS TO MARS.

w kraju. Druga w rankingu
sprzedanych
wejściówek
jest Warszawa. W czołówce
miast, gdzie bilety rozchodzą się najlepiej, znajdują się
również: Kraków, Wrocław,
Poznań, Racibórz i Łódź.
W internetowej sprzedaży
liderem jest Warszawa. Za
nią uplasował się Kraków.
Kolejne miejsca zajmują
Wrocław, Rybnik i Łódź. Organizatorzy otrzymali również zamówienia na bilety
z innych krajów. Na koncert
30 Seconds to Mars przyjadą fani z: Niemiec, Czech,
Wielkiej Brytanii, Litwy oraz
z Ukrainy.
PREZYDENT
ZADOWOLONY
Dumny z tego, że do Rybnika kolejny raz zawita
gwiazda światowego formatu jest Adam Fudali, prezydent miasta. – Wcześniej
gościliśmy Bryana Adamsa.
Później był Guns N’ Roses,
a w ubiegłym roku niepowtarzalny występ Stewarta. To już kolejny raz, kiedy
do naszego miasta przyjeżdża artysta o bardzo dużej
renomie – cieszy się Adam
Fudali.
(pm)

Ile trwa budowa sceny, zaplecza? Ilu ludzi przy
tym pracuje?
Bezpośrednie przygotowania do koncertu 30
Seconds To Mars na stadionie – podobnie jak
w przypadku innych koncertów, które odbywają
się na tego typu obiektach – potrwa od 5 do 6
dni. Na różnych etapach w przygotowaniu infrastruktury koncertu, jak również przy jego obsłudze brać będzie udział ponad 300 osób.
Czy rybnicki stadion, odnosząc się do wcześniejszych koncertów, sprawdza się właśnie jako
miejsce koncertowe? Czy poprzednie gwiazdy
miały jakieś uwagi, wyrażały w tym temacie opinie?
Stadion w Rybniku doskonale sprawdza się jako
miejsce koncertowe. Wszystkie dotychcza-

sowe koncerty (Bryan Adams, Guns N’ Roses,
Rod Stewart) były tego najlepszym dowodem.
Dzisiaj rybnicki obiekt jest rozpoznawalnym
miejscem imprez muzycznych na najwyższym
poziomie nie tylko w Polsce, ale i na świecie.
Gdy proponujemy występ w Rybniku kolejnym
gwiazdom i przy tej okazji informujemy o tym,
kto już wcześniej występował w Rybniku, za
każdym razem następuje akceptacja miejsca
niemalże z automatu. Po prostu dotychczasowe koncerty i wyrobiona na ich podstawie
opinia o Rybniku wśród managementów jest
bardzo pozytywna. A środowisko to jest dosyć
wąskie i hermetyczne i doprawdy niczego, co
by źle świadczyło o danej lokalizacji koncertowej, bądź też o organizatorze nie dałoby się
ukryć. Warto także zauważyć, że i w Polsce
Rybnik wyrobił sobie ważną pozycję na koncertowej mapie. Niektóre media uważają nawet,
że wobec przeciągającego się remontu Stadionu Śląskiego przejął palmę pierwszeństwa na
Śląsku.
Kampania reklamowa zakrojona jest na bardzo
dużą skalę. Czy dała spodziewane efekty?
Jest niemal pewne, że w tym roku ustanowiony
zostanie frekwencyjny rekord jeśli chodzi o imprezy muzyczne w Rybniku. Koncert 30 Seconds
To Mars cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem fanów. Już pierwszy miesiąc sprzedaży był
rekordowy. Później, od stycznia, sprzedaż ustabilizowała się na bardzo wysokim poziomie i od
ponad trzech miesięcy nawet na moment nie
zmieniła się w złą stronę. Zakładamy, że koncert
30 Seconds To Mars obejrzy na żywo w Rybniku
od 18 do 20 tysięcy widzów.

Janusz Stefański podczas konferencji prasowej
w Rybniku
Czu uważają państwo, że fakt iż Jared Leto
otrzymał Oscara, ma wpływ na większe zainteresowanie koncertem w Rybniku?
Na pewno takie wydarzenie wzmaga zainteresowanie koncertem. O nagrodzie dla Jareda Leto
pisały wszystkie gazety w Polsce, informację
podawały też wszystkie znaczące rozgłośnie radiowe oraz stacje telewizyjne. Za każdym razem
niemal wszystkie media zauważały również, że
laureat Oscara przyjedzie w tym roku do Polski
i zagra wraz ze swoją grupą 30 Seconds To Mars
koncert w Rybniku. Wielu dziennikarzy podkreślało przy tej okazji, że organizatorzy koncertu
oraz prezydent miasta mieli niesamowite wyczucie czasu. Do tej pory niezwykle rzadko zdarzało się bowiem, aby aktualny laureat Oscara
przyjeżdżał do Polski. A Rybnik w tym roku dostąpi takiego zaszczytu.
Czego mogą się spodziewać widzowie, którzy
pojawią się w Rybniku? Ile potrwa koncert?
Koncert zakontraktowany jest na 90 minut plus
bisy, czyli około 2 godziny. To minimum. Znając
jednak specyfikę koncertów rockowych można
założyć, że będzie to dłuższy występ.

Wybrani fani zwiedzą busa i obejrzą koncert ze sceny
Ciekawostkę stanowi fakt, że 15
fanów obejrzy koncert Jareda Leto
i spółki z boku sceny.
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– Każda z tych osób będzie miała możliwość obejrzenia koncertu z boku sceny, uczestniczenia
w Meet and Greet z zespołem, zrobienia sobie zdjęcia z muzykami,
otrzymania oficjalnych gadżetów,
czy wcześniejszego wejścia na

koncert – wymienia Marek Kurzawa z agencji koncertowej Prestige
MJM. Warto również podkreślić, że
pięć osób z tego grona będzie mogło pojawić się na scenie w trakcie
ostatniego utworu. Taką możliwość
będą mieć posiadacze biletów „Behind The Curtain Package Upgrade”. Warto jednak podkreślić, że nie
jest to jedyna atrakcja, którą przygotował dla nich zespół.

– Dodatkowo każda z tych osób
będzie mogła przed koncertem pojawić się na backstage’u, zwiedzić
busa zespołu, czy garderoby muzyków – dodaje Marek Kurzawa.
Poza tym, ponad sto osób będzie mogło uczestniczyć w próbie
dźwięku, którą odbędzie zespół
przed koncertem. Natomiast blisko dwustu fanów weźmie udział
w Meet and Greet. – Zespół przy-

gotował ciekawą ofertę dla swoich
fanów. To nie jest zbyt częsta sytuacja, że fani pojawiają się na scenie, a zwłaszcza ich tak znacząca
liczba. Będzie to z pewnością wielkie przeżycie dla tych osób, a także
ciekawe wydarzenie dla pozostałych uczestników koncertu – przekonuje Janusz Stefański z agencji
koncertowej Prestige MJM.
(opr. pm)

OPRACOWANIE: WYDAWNICTWO NOWINY, UL. ZBOROWA 4, 47-400 RACIBÓRZ, TEL. 32 415 47 27

30 Seconds to Mars pobił rekord Guinnessa
30 SECONDS TO MARS • KONCERT W RYBNIKU

Zespół 30 Seconds to Mars, który wystąpi w Rybniku, powstał
w 1998 roku z inicjatywy Jareda
Leto i jego starszego brata Shannona. Obecnie to jedna z najpopularniejszych grup rockowych na
świecie. Ma na swoim koncie, jak
na razie, cztery albumy studyjne:
„30 Seconds to Mars” (2002), „A
Beautiful Lie” (2005), „This Is War”
(2009) oraz najnowszy „Love Lust
Faith + Dreams” (2013). W 2011
roku zespół pobił rekord Guinnessa w kategorii „Najdłuższa trasa
koncertowa zespołu rockowego”
grając 309 koncertów przez dwa
lata. Do tej pory 30 Seconds to
Mars sprzedali ponad 10 milionów
płyt na całym świecie. Najnowsza
płyta zespołu „Love Lust Faith +
Dreams” od dnia premiery zyskała w Polsce ogromną popularność
i niemal natychmiast pokryła się

30 SECONDS TO MARS • KONCERT W RYBNIKU
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złotem. Główną postacią w formacji 30 Seconds to Mars jest wokalista Jared Leto, który realizuje się
z powodzeniem jako aktor. Do tej
pory 30 Seconds to Mars pięć razy
zagrał w Polsce. Muzycy wystąpili
w Krakowie, dwukrotnie w Łodzi
i dwukrotnie w Warszawie.

CENY BILETÓW
VIP – 699 ZŁ
229 ZŁ
155 ZŁ

(opr. pm)

SKŁAD ZESPOŁU:
Jared Leto – wokal prowadzący,
gitara rytmiczna, keyboard (1998
– nadal)
Shannon Leto – perkusja (1998
– nadal)
Tomo Miličević – gitara prowadząca, keyboard (2003 – nadal)
Muzycy koncertowi:
Tim Kelleher – gitara basowa (2007–
–2010; 2011 – nadal)
Braxton Olita – keyboard, gitara
rytmiczna (2009 – nadal)
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PORADNIK KOMUNIKACYJNY
135 ZŁ

30 Seconds to Mars wystąpi w Polsce po raz 6.
ZESPÓŁ WYSTĄPIŁ W POLSCE
DOTYCHCZAS PIĘĆ RAZY:
20.08.2010 w Krakowie (podczas
Coke Live Music Festival)
14.12.2010 w Warszawie (Torwar)
07.11.2011 w Łodzi (Atlas Arena),

jako support: Our Mountain, Cool
Kids Of Death
08.11.2011 w Łodzi (Atlas Arena),
jako support: Our Mountain
05.06.2013 w Warszawie (podczas
Impact Festival)

ALBUMY STUDYJNE:
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AUTOBUSEM PO KONCERCIE

RYBNIK
22 czerwca każdy kto posiada bilet
wstępu na koncert 30 Seconds to
Mars na stadionie miejskim przy ul.
Gliwickiej, będzie mógł skorzystać
z przejazdu na liniach organizowanych przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku za darmo. Podczas kontroli wystarczy rewizorom
okazać bilet wstępu na koncert by
jego właściciel mógł bez przeszkód
dostać się do celu podróży. Dodatkowo bilet będzie upoważniał do
darmowego przejazdu którymś ze
specjalnie przygotowanych kursów
po zakończeniu koncertu. Około 20
minut po ostatnim utworze z przystanku Rybnik Północ Rondo Gliwickie na ulicy Kotucza autobusy
linii podanych poniżej obsłużą następujące trasy:
• Linia 17: Rybnik Północ Rondo Gliwickie, Rybnik Paruszowiec, Rybnik Kamień, Leszczyny Osiedle.
• Linia 22: Rybnik Północ Rondo
Gliwickie, Rybnik Śródmieście,

Rybnik Meksyk, Rybnik Chwałowice, Rybnik Radziejów, Rybnik
Popielów Skrzyżowanie.
• Linia 31: Rybnik Północ Rondo
Gliwickie, Rybnik Śródmieście,
Rybnik Chwałowice Pętla, Jankowice, Świerklany, Rybnik Boguszowice Osiedle Pętla.
• Linia 45: Rybnik Północ Rondo
Gliwickie, Rybnik Ligota, Rybnik
Gotartowice, Rybnik Boguszowice Stare, Rybnik Kłokocin Pętla.
• Linia 47: Rybnik Północ Rondo
Gliwickie, Rybnik Ligota - Ligocka Kuźnia Boguszowicka, Rybnik
Boguszowice Stare, Rybnik Boguszowice Osiedle Pętla.
• Linia 52: Rybnik Rondo Gliwickie, Rybnik Gotartowice Lotnisko,
Żory Dworzec Autobusowy, Żory
Al. Jana Pawła II Bajerówka.
KATOWICE
Przejazdu autobusem do Katowic
na przystanek Katowice Dworzec
PKP (pl. OMP). Połączenie orga-

nizuje firma Inter. Cena biletu 15
zł - sprzedaż poprzez rezerwację,
a w przypadku wolnych miejsc,
u kierowcy autobusu. Autobusy
będą podstawione od godziny 23.10
na przystanku Rybnik Północ Rondo Gliwickie kierunek ul. Wyzwolenia. Odjazd autobusów o godzinie
23.30 lub 20 minut po zakończeniu
koncertu.
WODZISŁAW ŚLĄSKI
Przejazd autobusem do Wodzisławia Śląskiego na przystanek Wodzisław Dworzec Autobusowy. Połączenie organizuje firma Kłosok.
Cena biletu 3 zł do nabycia u kierowcy autobusu.
Autobusy linii 516 będą podstawione od godziny 23.10 na przystanku Rybnik Północ Rondo Gliwickie
kierunek ul. Wyzwolenia. Odjazd
autobusów o godzinie 23.30 lub
20 minut po zakończeniu koncertu. Autobusy nie zatrzymują się na
żadnych innych przystankach.

JASTRZĘBIE ZDRÓJ
Przejazd autobusem do Jastrzębia. Połączenie organizuje MZK
Jastrzębie. Cena według taryfy organizatora. Autobusy linii 131 będą
podstawione od godziny 23.10 na
przystanku Rybnik Północ Rondo
Gliwickie kierunek ul. Wyzwolenia. Odjazd autobusów o godzinie
23.30 lub 20 minut po zakończeniu
koncertu.
GLIWICE
Przejazd autobusem do Gliwic na
przystanek Gliwice plac Piastów.
Cena biletu 7 zł do nabycia u kierowcy autobusu. Autobusy będą
podstawione od godziny 23.10 na
przystanku Rybnik Północ Rondo
Gliwickie kierunek ul. Wyzwolenia. Odjazd autobusów o godzinie
23.30 lub 20 minut po zakończeniu
koncertu. Autobusy nie zatrzymują się na żadnych innych przystankach.


GDZIE ZAPARKUJESZ SAMOCHÓD
PUBY

30 Seconds to Mars (2002)
„Capricorn (A Brand New Name)” –
3:53, „Edge of the Earth” – 4:37, „Fallen (Jupiter)” – 4:57, „Oblivion” – 3:27,
„Buddha for Mary” – 5:43, „Echelon”
– 5:47, „Welcome to the Universe”
– 2:38, „The Mission” – 4:02, „End of
the Beginning” – 4:37, „93 Million Miles” – 5:18, „Year Zero” – 5:01. Ukryta
ścieżka dżwiękowa – „Hidden to Label (The Struggle)” – 1:50.

A Beautiful Lie (2005)
„Attack” – 3:09, „A Beautiful Lie” –
4:05, „The Kill” – 3:51, „Was It a Dream?” – 4:15, „The Fantasy” – 4:29,
„Savior” – 3:24, „From Yesterday” –
4:08, „The Story” – 3:55, „R-Evolve”
– 3:59, „A Modern Myth” – 14:14,
„Battle of One” – 2:47, „Hunter”
(Björk cover) – 3:54. Ukryta ścieżka
dżwiękowa – „Praying for a Riot”
– 1:53.

This Is War (2009)
„Escape” – 2:24, „Night of the Hunter” – 5:41, „Kings And Queens” –
5:48, „This is War” – 5:27, „100 Suns”
– 1:58, „Hurricane” – 6:12, „Closer to
the Edge” – 4:34, „A Call To Arms (Vox
Populi)” – 5:43, „Search and Destroy”
– 5:38, „Alibi” – 6:00, „Stranger in a
Strange Land” – 6:54, „L490” – 4:26.

Londyn, Paryż, Moskwa i Rybnik
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W ramach tegorocznej trasy koncertowej grupa
30 Seconds to Mars zagra 50 koncertów. Jared
Leto i spółka będą koncertować w 22 światowych
stolicach, ale nie tylko. Zespół odwiedzi m.in.
Londyn, Paryż, Kopenhagę, Sztokholm, Oslo, Helsinki, Berlin, Mińsk, Kijów, Moskwę, Tallinn, Tokio,
Bangkok, Buenos Aires, Rzym, Pragę, Wiedeń,
Bukareszt, Melbourne, Sydney, Johannesburg

Utwory dodatkowe w sklepie iTunes – „Kings and Queens” (LA Riots Vocal Mix) – 6:11, „Night of the Hunter”
(Flood Remix, tylko w przedsprzedaży – 4:52.

czy Turyn. Rybnik będzie trzecim najmniejszym
miastem, w którym wystąpi 30 Seconds to Mars.
Na tegorocznej trasie mniejsze są tylko: Roeser
– miasto w Luksemburgu i słowackie Pieszczany. Jak twierdzą organizatorzy wielkość Rybnika
nie ma dla managementu 30 Seconds to Mars
najmniejszego znaczenia. Znacznie ważniejsze
jest doświadczenie, które miasto zdobyło przy

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Love Lust Faith + Dreams (2013)
„Birth” – 2:07, „Conquistador” – 3:12,
„Up In The Air” – 4:36, „City Of Angels” – 5:02, „The Race” – 3:40, „End
Of All Days” – 4:51, „Pyres Of Varanasi” – 3:12, „Bright Lights” – 4:46,
„Do Or Die” – 4:07, „Convergence”
– 2:00, „Northern Lights” – 4:44,
„Depuis Le Debut” – 2:33. Bonus
track – (Japonia) „Night of the Hunter” (Shannon Leto remix).

okazji poprzednich koncertów. Poza tym rybnicki
stadion jest bardzo pozytywnie oceniany przez
osoby, które na co dzień zajmują się branżą muzyczną. – Rybnik co roku znajduje się w naprawdę doborowym towarzystwie. Konsekwentnie
podążamy tą samą drogą i nasza rozpoznawalność rośnie. Nie tylko w kraju, ale i na świecie
– mówi prezydent Rybnika, Adam Fudali.
(pm)

BANKOMATY – RYNEK I OKOLICE
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„Cash4you” – pl. Wolności 4
Bank BPH S.A. – Rynek 14
Bank Millennium S.A. – ul. 3 Maja 7
BOŚ S.A. – ul. Bolesława Chrobrego 6
Bank Pekao S.A. – ul. 3 Maja 7
Citibank Handlowy – Rynek 8
Deutsche Bank PBC S.A. – pl. Wolności 19
Euro Bank S.A. – Rynek 9
Euronet – pl. Wolności 13
ING Bank Śląski S.A. – ul. Jana III Sobieskiego 1
Kredyt Bank S.A. – pl. Wolności 14
PKO BP S.A. – ul. Białych 3

Celtic Pub – ul. Rynek 8, tel. 32 42 37 717
Na Poddaszu – ul. Rynek 12, tel. 32 42 21 564
Klub VIP – ul. Rynek 5, tel. 32 42 27 534
Pod Tubą – ul. Rynek 4, tel. 32 42 28 002
Kulturalny – ul. Rynek 3, tel. 601 934 566
Żelazna – ul. Kościelna 1, tel. 32 42 30 340
Delicje – ul. Raciborska 2, tel. 32 42 22 239
Coffeina – ul. Rynek 1, tel. 503 089 211
McDonald’s – ul. Rynek 9, tel. 32 42 29 520
Pizza Hut – ul. Rynek 14, tel. 32 43 29 700
Sphinx – ul. Rynek 3, tel. 32 75 57 229

WAŻNE TELEFONY
 Pogotowie ratunkowe, tel. 999, 32 42 23 666, ul. Energetyków 46, ul. Św. Józefa 4
 Centrum Powiadamiania Ratunkowego, tel. 112
 Komenda Miejska Policji, tel 32 42 95 200, pl. Armii Krajowej 5
 Straż Miejska, tel. 986, 32 42 27 254, ul. Władysława Stanisława Reymonta 54
 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, tel. 32 43 95 800, ul. Św. Józefa 4
 Biuro Rzeczy Znalezionych, tel. 32 439 21 57, ul. Bolesława Chrobrego 2, I piętro (nowa część)
pokój numer 157
 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3, ul. Energetyków 46, tel. 32 42 91 000
 Apteka Św. Antoniego – CAŁODOBOWA, ul. Raciborska 3, tel. 32 42 23 537

Ul. Obwiednia Północna:
• parking A1 (naprzeciw Carrefourra) = ok 1000 miejsc, czynny od
8.00 (płatny 10 zł)
• parking A2 (naprzeciw Castoramy) = ok 1100 miejsc, czynny od
12.00 (płatny 10 zł)
• parking A3 (pomiędzy Carrefourrem a Castoramą) = ok 800
miejsc, czynny od 12.00 (płatny
10 zł)
• parking B (naprzeciw sztucznego
boiska) = ok 150 miejsc, czynny
od 14.00 (płatny 10 zł)
• parking C (obok sztucznego boiska) = parking dla autobusów;
czynny od 14.00
Na parkingach dostępne będą przenośne toalety.
Parkingi specjalne:
• parking VIP (nowy parking kąpieliska Ruda) = ok 150 miejsc parkingowych, 1 szt. toi toi
• parking obok stadionu, przy ul.
Żużlowej = dla osób niepełnosprawnych

W dniu koncertu dostępne będą miejsca postojowe na parkingach miejskich w centrum miasta, są to m.in:
• parking przy ul. Gen. Hallera (dojście do stadionu ok. 17 minut),
• parking przy ul. 3 Maja (dojście do stadionu ok. 15 minut),
• parking przy ul. Ks. Brudnioka (dojście do stadionu ok. 10 minut).
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Marsi – kim oni tak
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DODATEK SPECJALNY

Odpowiedź na tytułowe pytanie
jest prosta – 30 Seconds to Mars
to obecnie jeden z najbardziej
popularnych zespołów
rockowych na świecie!

ciężył w kategorii najlepszy frontman. Poza tym
zespół był wyróżniany w kategoriach: Najlepszy
Rockowy Teledysk, Najlepsza Rockowa Piosenka
czy Najlepsza Rockowa Formacja. 30 Seconds
to Mars mają w swoim dorobku nagrody: MTV
Australia Video Music Awards, Kerrang! Awards
czy MTV Europe Music Awards.

W ostatnich latach grupa zdobywała praktycznie
wszystkie możliwe prestiżowe nagrody w swojej
branży. W głosowaniu przeprowadzonym przez
magazyn „Rock on Request” została uznana za
Najlepszego Nowoczesnego Rockowego i Alternatywnego Artystę. Wokalista Jared Leto zwy-

– Można powiedzieć, że zespół w bardzo krótkim czasie osiągnął w branży rocokowej niemal
wszystko, co było do osiągnięcia – mówi Janusz
Stefański z agencji koncertowej Prestige MJM,
która wspólnie z Urzędem Miasta w Rybniku jest
organizatorem koncertu 30 Seconds to Mars.

Zespół 30 Seconds to Mars w ostatnim czasie
chętnie pojawia się w Polsce i jego koncerty
cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.
W zeszłym roku grupa była gościem Impact
Festival. Trzy lata temu zespół zagrał dwa koncerty w łódzkiej Atlas Arenie. W trakcie koncertu w Rybniku amerykańska formacja będzie
promować swój najnowszy album „Love Lust
Faith + Dreams”. Ten album od momentu premiery był jednym z najpopularnyszych w Polsce.
Płyta niemal natychmiast pokryła się złotem. Przez
wiele tygodni znajdowała się też w czołówce
najlepiej sprzedających się produkcji w naszym
kraju. (adr)

Dobra wiadomość dla tych osób, które
po koncercie kapeli będą chciały się
dostać do Katowic, skąd planują dalszą
drogę. Dzięki prywatnym przewoźnikom w tym dniu będzie uruchomiona
specjalna komunikacja autobusowa,
która pozwoli wydostać się z Rybnika
tym, którzy na koncert nie wybierają
się własnym środkiem transportu. Są
też autobusy do sąsiednich miast!

Do Katowic:

Autobusy będą podstawione od godziny
23.10 na przystanku Rybnik Północ Rondo
Gliwickie, kierunek ulica Wyzwolenia.
Odjazd autobusów przewidziany jest
o godzinie 23.30 albo 20 minut po zakończeniu koncertu. Docelowym punktem
w Katowicach będzie przystanek dworzec
PKP (na placu OMP). Bilety kosztują 15 zł,
można je było kupować poprzez stronę
internetową, informacje mailowe pod
adresem: info@bus-inter.pl. Bilety można
będzie kupić także u kierowcy, ale tylko
wtedy, jeśli będą wolne miejsca.

Do Wodzisławia Śląskiego:

Po koncercie istnieje możliwość przejazdu autobusem do Wodzisławia Śląskiego
na pr z ystanek Wodzisław D wor zec
Autobusowy. Połączenie organizuje firma
Kłosok. Cena biletu 3 zł, do kupienia u kierowcy autobusu. Autobusy linii 516 będą
podstawione od godziny 23.10 na przystanku Rybnik Północ Rondo Gliwickie kierunek ul. Wyzwolenia. Odjazd autobusów
o godzinie 23.30 lub 20 minut po zakończeniu koncertu. Autobusy nie zatrzymują
się na żadnych innych przystankach.

Wydawnictwo poświęcone koncertowi thirty Seconds to Mars przygotowały także nowiny. Poza informacjami organizacyjnymi, w publikacji pojawiła się
sylwetka zespołu. nowiny szczególnie dużo miejsce
poświęciły zdobywcy oscara Jaredowi Leto, którego
wizyta w Rybniku była bardzo głośnym wydarzeniem.
nie zabrakło również artykułów dotyczących supportu,
fanów zespołu, a także wypowiedzi znanych osób na
temat tego wydarzenia. Swoje zdanie na łamach nowin
wyrazili między innymi znany prezenter telewizyjny
Maciej orłoś i piosenkarka Ania Wyszkoni.

Oto Jared Leto,
zdobywca Oscara
Kiedy ogłaszaliśmy koncert
30 Seconds to Mars w Rybniku,
nikt nie spodziewał się, że
wokalista zespołu dostanie
w tym roku Oscara! Jared Leto,
świetny aktor, otrzymał najważniejszą nagrodę przemysłu filmowego za drugoplanową rolę
w filmie „Witaj w klubie”.
Lider formacji znalazł się w naprawdę doborowym towarzystwie.
W kategoriach aktorskich zwyciężali
bowiem: Matthew McConaughey,
Cate Blanchett oraz Lupita Nyong’o.
– W 1971 roku w Bossier City w Luizjanie żyła nastoletnia dziewczyna,
która była po raz drugi w ciąży. Rzuciła
szkołę, była samotną matką. Wszystko
po to, żeby zapewnić sobie i swoim
dzieciom lepsze życie. Zachęcała je
do bycia kreatywnym, ciężkiej pracy
i robienia wielkich rzeczy. Ta dziewczyna to moja mama, która jest dziś
tutaj. Chciałem teraz tylko powiedzieć: Kocham Cię mamo i dziękuję, że
nauczyłaś mnie marzyć – powiedział
tuż po otrzymaniu Oscara Jared Leto.
– Osobne podziękowania dla mojego
brata Shannona. To najlepszy starszy
brat na świecie. Dziękuję, że jest ze
mną w tej szalonej przygodzie, którą
jest 30 Seconds to Mars i jest moim
najlepszym przyjacielem – dodał
Leto.

NOWINY
CZERWIEC 2014
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Rybnik w najlepszym towarzystwie
Materiały prasowe

naprawdę są?

CZERWIEC 2014

KONCERT W RYBNIKU
Jak po koncercie
wrócić do domu?

Dzięki koncertowi 30 Seconds to
Mars miasto Rybnik będzie wymieniane obok światowych metropolii,
takich jak Londyn, Paryż czy Rzym. 50
występów w ramach tegorocznej trasy
koncertowej da grupa 30 Seconds to
Mars. Jared Leto i spółka będą grali
w 22 światowych stolicach! – To już
tradycja, że Rybnik co roku znajduje
się w naprawdę doborowym towarzystwie. Konsekwentnie podążamy
tą samą drogą i nasza rozpoznawal-

ność rośnie. Tak jest nie tylko w kraju,
ale i na świecie – cieszy się prezydent
Adam Fudali.
Koncert 30 Seconds to Mars wiąże
się z gigantyczną promocją Rybnika.
W tym roku miasto po raz kolejny jest
wymieniane obok największych ośrodków na świecie. Warto jednak zwrócić
uwagę, że do tej pory ich lista nie była
jeszcze tak długa, jak teraz! Grupa 30
Seconds to Mars, która 22 czerwca
zagra na stadionie miejskim przy ulicy

Gliwickiej, odwiedzi aż 22 stolice. To
Londyn, Paryż, Kopenhaga, Sztokholm,
Oslo, Helsinki, Berlin, Mińsk, Kijów,
Moskwa, Tallinn, Tokio, Bangkok, San
Juan, San Jose, Santiago, Lima, Buenos
Aires, Rzym, Praga, Wiedeń, Bukareszt.
Poza tym na trasie koncertowej znalazły się takie ośrodki jak: Melbourne,
Sydney, Osaka, Johannesburg czy
Turyn. Jared Leto i spółka zagrają łącznie 50 koncertów na kilku kontynentach! Oprac.: (adr)

Jared Leto, świetny wokalista,
doskonały aktor

Lider rockowej formacji był wyraźnie
wzruszony. Poruszające było również jego przemówienie. Nie zabrakło
w nim podziękowań dla rodziny, ale
także przesłania dla całego świata.
– Dla wszystkich marzycieli na całym
świecie, którzy oglądają nas w takich
miejscach jak Ukraina czy Wenezuela.
Chcę powiedzieć, że jesteśmy teraz
tutaj, ale nasze myśli są z Wami, kiedy
walczycie o spełnienie swoich marzeń
– powiedział Leto. Warto podkreślić, że
w swojej kategorii Jared Leto pokonał
takie sławy jak Bradley Cooper, Jonah
Hill, Michael Fassbender czy Barkhard
Abdi. – W Rybniku będziemy więc gościć zdobywcę Oscara. Wielkiego muzyka i doskonałego aktora. To dla nas
wielki zaszczyt – cieszy się prezydent
Rybnika Adam Fudali. Oprac.: (adr)

Do Jastrzębia-Zdroju:

Połączenie organizuje MZK Jastrzębie.
Ce n a we d ł u g t a r y f y o r g a n i z a t o r a .
Autobusy linii 131 będą podstawione
od godziny 23.10 na przystanku Rybnik
Północ Rondo Gliwickie kierunek ul.
Wyzwolenia. Odjazd autobusów o godzinie 23.30 lub 20 minut po zakończeniu
koncertu.
Autobusy obsłużą przystanki według
k o l e j n o ś c i : R y b n i k Pó ł n o c R o n d o
Gliwickie; Rybnik Śródmieście 3 Maja;
Rybnik Śródmieście Urszulanki; Rybnik
Smolna Osiedle; R ybnik Zamysłów
Wodzisławsk a; Rybnik Niedobcz yce
Paryż; Rybnik Popielów Żabik; Rybnik
Popielów Skrzyżowanie; Rybnik Popielów
Wodzisławska; Obszary Wiadukt; Obszary
PKP; Radlin Osiedle; Radlin Piekarnia;
Radlin II PKP; Wodzisław Radlińskie
Chałupk i; Wodzisław D worzec PKP;
Cyganek ; Wilchw y Szkoła; Wilchw y
Blazy; Mszana Szkoła; Mszana Skrzyż.;
Wodzisławska Boża Góra; Wodzisławska I;
Zdrojowa „ZOZ”; 11 Listopada Szkoła; Al.
Piłsudskiego Pawilony; Al. Piłsudskiego
Os. Pionierów; Jastrzębie Arki Bożka.

Rybnik odlatuje z Marsami!
chyba rzadko się zdarza, że laureat tej najważniejszej nagrody filmowej tego samego roku gości
w naszym kraju – mówi Adam Fudali.
Okazało się, że koncert Marsów to strzał w dziesiątkę. Padnie rekord frekwencji, bilety na koncert
świetnie sprzedawały się w całym kraju. Sporo
wejściówek sprzedano w Warszawie, Wrocławiu,
Krakowie i w Trójmieście. – Sprzedano też blisko
dwieście wejściówek, uprawniających do spotkania z zespołem, tzw. meet & greet, a nawet do
zaśpiewania ostatniej piosenki z Jaredem. To oczywiście oferta dla największych fanów, którzy mają
zasobne portfele. Najdroższa taka wejściówka
kosztowała 756 dolarów – mówi Janusz Stefański.
Oczywiście, bilety na koncert Marsów można
kupować do ostatniej chwili, w salonach Empik,
w Media Markt, przez internet, a także w kasach
na stadionie w dniu imprezy. (adr)

KONCERT W RYBNIKU

Przed Marsami wystąpi
Dawid Podsiadło. Jest obecnie
najbardziej rozpoznawalną
postacią na polskiej scenie
muzycznej.

Łukasz Ziętek

Support, czyli Dawid
zaśpiewa z Marsami!
na festiwalu TOPtrendy 2014 jako artysta z największą liczbą sprzedanych płyt w Polsce w poprzednim
roku.
– Warto dodać, że ma także doświadczenie, jeśli
chodzi o występy przed wielkimi gwiazdami.
W ubiegłym roku Dawid Podsiadło był supportem Lany Del Rey podczas jej koncertu w Polsce
– informuje Marek Kurzawa z agencji Prestige MJM.
W tej chwili trudno powiedzieć, ile utworów zaśpiewa Dawid Podsiadło przed koncertem 30 Seconds
to Mars, ale wiadomo, że do Rybnika wybiera się
spora grupa jego fanów.

– Bardzo zależało nam na tym, żeby przed koncertem 30 Seconds to Mars jako support wystąpił jeden
z najlepszych polskich artystów obecnej doby.
Od początku głównym kandydatem był Dawid
Podsiadło i cieszymy się, że rozmowy zakończyły się
sukcesem – powiedział Janusz Stefański z agencji
Prestige MJM, która wspólnie z Urzędem Miasta
w Rybniku jest organizatorem koncertu.

Dawid Podsiadło poważną karierę muzyczną rozpoczął od udziału w programie X Factor. Został jego
laureatem i w szybkim tempie zyskał bardzo dużą
popularność. Nagrany w 2013 roku debiutancki

– Wszystkich serdecznie zapraszamy, bo wiemy, że
Dawid Podsiadło przywiązuje dużą wagę do tego
występu. Z pewnością przygotuje coś ciekawego na
tę wyjątkową okazję – dodaje Janusz Stefański. (adr)

Dawid Podsiadło

album „Comfort and Happiness” zrobił prawdziwą
furorę. W pierwszym tygodniu płyta zawędrowała na pierwsze miejsce zestawienia OLiS. Z czasem
przyszły nominacje do wielu prestiżowych nagród
– Eska Music Awards, MTV Europe Music Awards,
Paszportów Polityki, Fryderyków, Superjedynek.
Podsiadło został także laureatem Wiktora w kategorii Gwiazda Piosenki. Wystąpił podczas koncertu TOP

Dawid Podsiadło poważną
karierę muzyczną rozpoczął od
udziału w programie X Factor.
Został jego laureatem i w szybkim
tempie zyskał bardzo dużą
popularność. Nagrany w 2013 roku
debiutancki album „Comfort and
Happiness” zrobił prawdziwą furorę.
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Organizatorzy obliczyli, że wartość
całej kampanii promocyjnej koncertu
30 Seconds to Mars wyniesie około
dziesięciu milionów złotych! To kwota
porównywalna do wartości działań
prowadzonych przy wcześniejszych
w yd a r ze n i a c h o rg a n i zow a nyc h
na stadionie miejskim w Rybniku.
Wystarczy przypomnieć, że kampania ubiegłorocznego koncertu Roda
Stewarta została wyceniona dokładnie na 9 697 756 złotych, a w przypadku występu grupy Guns N’Roses działania promocyjne miały wartość 9 098
349,57 złotych.
Wizytówką kampanii promocyjnej
koncertu była reklama wielkoformatowa, którą mogli podziwiać m.in. mieszkańcy Warszawy. Nośnik znajdował
się w centralnym punkcie miasta, na
skrzyżowaniu ulicy Marszałkowskiej
z Alejami Jerozolimskimi tuż przy
Pałacu Nauki i Kultury.
– W tym przypadku wrażenie robiły
przede wszystkim rozmiary reklamy.
Łączna jej powierzchnia to ponad 537
metrów kwadratowych. Według różnych szacunków w tym miejscu została dostrzeżona nawet przez około
1 500 000 osób – mówią organizatorzy imprezy. (adr)

KONCERT W RYBNIKU

One już wiedzą, że

Nie mogłybyśmy odpuścić koncertu naszego ukochanego zespołu i to
w dodatku w rodzinnym mieście.
Możemy powiedzieć, że nasze marzenie, które do niedawna wydawało
się wprost nieprawdopodobne, się
spełni! Tym razem nie mamy planu
„polowania” na Jareda ani pozostałych członków zespołu, ponieważ po
raz pierwszy nie musimy tego robić
– będziemy miały szansę spotkać się
z zespołem. Co za tym idzie, spełni się
kolejne marzenie i będziemy mogły
w końcu zamienić z nimi kilka słów
– mówią uradowane rybniczanki.
Jeszcze w niedzielę mówiły nam, że
przygotowanie koncertowych kreacji dopiero przed nimi. – Na pewno
nasze t-shirty będą pełne marsowych,
kolorowych glifów. Do spotkania sta-
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Koncert Marsów

– piłki, konfetti i lodowe fontanny!
Podczas koncertu 30 Seconds to Mars nie zabraknie atrakcji dla
fanów i efektów specjalnych. Jedną z atrakcji będą wielkie dmuchane piłki, które muzycy będą rzucali ze sceny. – To element obecny na
całej trasie koncertowej 30 Seconds to Mars. Doskonale się sprawdza i powoduje interakcję pomiędzy zespołem a publicznością
– wyjaśnia Janusz Stefański z agencji Prestige MJM, która wspólnie
z Urzędem Miasta w Rybniku jest organizatorem imprezy.
Poza tym grupa zamierza przygotować całą gamę efektów specjalnych. Na wszystkich uczestników koncertu czeka wielkie, amerykańskie show. – Możemy zdradzić, że w trakcie koncertu w powietrze
wystrzelona zostanie bardzo duża ilość konfetti. Ciekawym efektem

Karolina Stęclik i Patrycja Poterańska

ramy się przygotować już od jakiegoś
czasu, ale chyba to do nas jednak nie
dociera! Na pewno wykorzystamy te
kilka chwil z zespołem w 100 procentach, zrobimy sobie wspólne zdjęcie,
wręczymy prezenty. Chcemy chłopakom podarować pacynki – potworki,
które Jared Leto uwielbia malować.
Każdemu z nich Jared dał imię i wydaje nam się, że będzie to dla nich
miła niespodzianka, gdy zobaczą, że
te rysunki... ożyły! Poza tym do podpisu zabierzemy pierwsze trzy płyty
zespołu, bo ta ostatnia „Love Lust
Faith + Dreams” na nasze szczęście
jest już pełna marsowych autografów
– mówią dziewczyny.

KONCERT W RYBNIKU

Czeka nas show

w najlepszym stylu!

spotkają się z zespołem!
Rybniczanki Karolina
Stęclik i Patrycja
Poterańska, które
prowadzą popularny
blog o gwiazdach Ka-Vox, zostały zaproszone
na spotkanie z zespołem
30 Seconds to Mars.
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Ponadto 22 czerwca każdy, kto ma
bilet wstępu na koncert 30 Seconds to
Mars na stadionie miejskim przy ulicy
Gliwickiej, będzie mógł za darmo jechać
autobusami linii Zarządu Transportu
Zbiorowego w Rybniku. (adr)

REKLAMA

Po koncercie istnieje możliwość przejazdu autobusem do Gliwic na przystanek
Gliwice Plac Piastów. Cena biletu 7 zł u kierowcy autobusu. Autobusy będą podstawione od godziny 23.10 na przystanku
Rybnik Północ Rondo Gliwickie kierunek
ul. Wyzwolenia. Odjazd autobusów o godzinie 23.30 lub 20 minut po zakończeniu
koncertu. Autobusy nie zatrzymują się na
żadnych innych przystankach.

W trakcie koncertu w powietrze wystrzelona
zostanie bardzo duża ilość konfetti. Ciekawym
efektem specjalnym będą także lodowe fontanny.
To słupy pary wodnej, które pojawiają się na scenie
i tworzą naprawdę niesamowity klimat

specjalnym będą także lodowe fontanny. To słupy pary wodnej,
które pojawiają się na scenie i tworzą naprawdę niesamowity klimat
– tłumaczy Marek Kurzawa z agencji koncertowej Prestige MJM.

wość będą mieć posiadacze biletów „Behind The Curtain Package
Upgrade”. Nie jest to jedyna atrakcja, którą przygotował dla nich
zespół.

Warto również dodać, że ciekawa jest scena, na której wystąpią
Jared Leto i jego koledzy. Została na niej dobudowana specjalna
konstrukcja. Z tego miejsca koncert obejrzy 15 szczęśliwców, którym udało nabyć się specjalne pakiety biletów przygotowane przez
amerykańską grupę. – Każda z tych osób będzie miała możliwość
obejrzenia koncertu z boku sceny, uczestniczenia w meet and greet
z zespołem, zrobienia sobie zdjęcia z muzykami, otrzymania oficjalnych gadżetów, czy wcześniejszego wejścia na koncert – wymienia
Marek Kurzawa z agencji koncertowej Prestige MJM.

– Dodatkowo każda z tych osób będzie mogła przed koncertem
pojawić się na backstage’u zwiedzić busa zespołu, czy garderoby
muzyków – dodaje Marek Kurzawa.

Warto również podkreślić, że pięć osób z tego grona będzie mogło
pojawić się na scenie w trakcie ostatniego utworu. Taką możli-

Poza tym, ponad sto osób będzie mogło uczestniczyć w próbie
dźwięku, którą odbędzie zespół przed koncertem. Blisko dwustu
fanów weźmie natomiast udział w meet and greet. – Zespół przygotował ciekawą ofertę dla swoich fanów. To nie jest zbyt częsta
sytuacja, że fani pojawiają się na scenie, a zwłaszcza ich tak znacząca
liczba. Będzie to z pewnością wielkie przeżycie dla tych osób, a także
ciekawe wydarzenie dla pozostałych uczestników koncertu – przekonuje Janusz Stefański z agencji koncertowej Prestige MJM. (adr)

Maciej Orłoś

Nie wiedzą, czy na koncercie w Rybniku pojawi się Natalia Siwiec, wielka
fanka Marsów. – Na temat koncertu
w Rybniku rozmawiałyśmy kilka miesięcy temu. Wtedy zdradziła nam, że
może nie pojawić się w Rybniku ze
względu na brak czas. Ale z racji, że
Natalia jest „pokręcona” na ich punkcie tak mocno, jak my, to kto wie...
– mówią rybniczanki. (adr)

Być może na koncercie
w Rybniku pojawi się
także Natalia Siwiec,
wielka fanka Marsów

o rybnickich
koncertach

O nich się mówi i słyszy. To są wydarzenia.
Pamiętam, jak był koncert Roda Stewarta, to
niektórzy z zawiścią
mówili: Dlaczego on
jest w Rybniku, a nie
u nas? Warszawiac y
zazdrościli rybniczanom, że mogli sobie
poczekać na Guns
N’Roses 2,5 godziny. To
są te emocje, atrakcje.
Z zestawu rybnickich
gwiazd najmniej pasuje
mi Bryan Adams, szanuMaciej Orłoś
ję Roda Stewarta. Takim
wielkim wydarzeniem na pewno będzie występ Jared Leto
i spółki. Bo to zespół, który jest teraz na topie. (adr)

Dominik Gajda

– W rezultacie w ciągu zaledwie jednego tygodnia
rybniczanie będą mogli usłyszeć na żywo całą plejadę znakomitych wykonawców. W niedzielę, 15
czerwca, podczas Dni Rybnika wystąpili bowiem:
Luxtorpeda oraz De Mono. Z kolei 22 czerwca zagrają: Dawid Podsiadło oraz zespół 30 Seconds To Mars.
Jestem przekonany, że takiej obsady pozazdrościć
nam może wiele dużych polskich miast oraz znaczących polskich festiwali – dodaje Adam Fudali, prezydent Rybnika.
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Kampania
za dziesięć
milionów
złotych!

Do Gliwic:

REKLAMA

Bramy stadionu zostaną otwarte o godzinie
18. O godzinie 19.45 na scenę wyjdzie Dawid
Podsiadło, który będzie śpiewał około 45 minut.
Marsi powinni rozpocząć swój show o godzinie 21.
– Do tej pory, na trzech koncertach gwiazd,
w Rybniku zabrzmiało 77 wielkich przebojów.
Jeśli więc Marsi wykonają 23 piosenki, wówczas
dobijemy do setki, byłaby to bardzo sympatyczna
liczba – mówi Janusz Stefański z agencji koncertowej Prestige MJM, która razem z miastem
Rybnik od czterech lat organizuje koncerty
gwiazd w Rybniku.

Dzięki tym wydarzeniom Rybnik stał się rozpoznawalnym miejscem na mapie koncertowej
świata. Grażyna Torbicka przyznała ostatnio,
że cztery lata temu pytała: „Gdzie ten koncert?
W Rybniku?”. Dzisiaj pyta: „To kto tym razem
w Rybniku wystąpi?”.
W tym roku Rybnik znalazł się w naprawdę świetnym towarzystwie. Na trasie Marsów jest ponad
30 milionowych ośrodków, jest też 5-6 miast
mniejszych od Rybnika. Ale to takie miejsca jak
Saint -Tropez czy Cannes!
Prezydent Rybnika Adam Fudali przyznaje, że
zgoda na koncert Marsów w mieście przypominała
rajd pirata drogowego samochodem bmw po ulicach Warszawy. – Zupełnie nie znałem tego zespołu, szybko nadrobiłem swoje braki. Tak się szczęśliwie złożyło, że wokalista Marsów Jared Leto dostał
w tym roku Oscara. To niesamowita sprawa, bo

Archiwum

W niedzielę, 22 czerwca, Rybnik odleci
z Marsami! Na stadionie miejskim
wystąpi popularna na całym świecie
grupa 30 Seconds to Mars!

Ania Wyszkoni

widziała Marsów
w Berlinie
Sony Music Poland

Ania Wyszkoni
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Chętnie wybrałabym się na koncert 30 Seconds to
Mars w Rybniku, ale akurat tego dnia również gram.
Widziałam Marsów na żywo, w Berlinie, w hali. Mam
nadzieję, że ludzie w Rybniku będą się dobrze bawić.
Niestety, nie miałam też okazji być na wcześniejszych
koncertach gwiazd w Rybniku, bo zawsze w tych terminach jestem również zajęta koncertowo. Śledzę jednak
te wydarzenia i jestem pełna podziwu dla Rybnika, bo
to nie jest przecież jedno z największych miast w Polsce,
a udowadnia, że można. Pamiętam, jak taki koncert był
organizowany po raz pierwszy. Pojawiały się opinie, że to
w Rybniku może się nie udać. Okazuje się, że jest kontynuacja tych imprez, że się udają. Fajne jest to, że te koncerty są bardzo różnorodne, że grają przedstawiciele różnych gatunków. (adr)

Ekspozycja partnerów koncertu na stadionie

Wizualizacje sponsorów
i patronów medialnych
Przy okazji koncertu Thirty Seconds To Mars sponsorzy oraz patroni medialni byli widoczni w różny sposób.
W oczy rzucały się zwłaszcza imponujące balony patronów medialnych na drodze prowadzącej do sektorów
znajdujących się na płycie boiska. Liczne reklamy zostały
również umieszczone na siatce okalającej tor oraz na koronie stadionu. Ponadto patroni medialni oraz sponsorzy
reklamowali się w namiocie VIP.
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Ekspozycja partnerów koncertu na stadionie

Stoiska sprzedażowe
Na stadionie miejskim w Rybniku można było znaleźć
wiele stoisk sprzedażowych, wśród nich m.in.: stoisko Lipton – które rozdawało, po otwarciu bram, biegnącym na
płytę darmowe napoje, stoisko Coca-Coli, Tyskiego, Lecha,
stoisko gastronomiczne – Strefa Podniebienia. Wszyscy
oczekujący na koncert mogli wzmocnij się gorącą kawą
na stoisku Art Cafe. Na prośbę zespołu przygotowano
również punkt malowania twarzy. Jednak jak większym
zainteresowaniem cieszyły się stoiska z gadżetami. Empik
sprzedawał płyty oraz książki. Dodatkowo były przygotowane dwa punkty z oficjalnymi pamiątkami zespołu
Thirty Seconds to Mars.

Thirty Seconds To Mars - Koncert w Rybniku

