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Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na czwartą edycję wieczornego pikniku przy muzyce
elektronicznej "Electric Night". Impreza odbędzie się na dziedzińcu Galerii EL 4 czerwca 2016 r.
od godz. 20. Zagrają dla Was: Kolektyw Po Drugiej Stronie Techno, Hadrian, SoundLab Elbląg i
Paradox 17. O oprawę żywnościową zadba wegetariański "Niezły kocioł".
"Electric Night" w swojej koncepcji łączy ideę pikniku i koncertu muzyki elektronicznej. Podczas
imprezy można potańczyć, zrelaksować się, spotkać z przyjaciółmi, poleżeć na trawie i
spróbować zdrowego jedzenia. To pierwsza elbląska edycja imprezy, która od 3 lat odbywała
się w Dzierzgoniu i ma już swoje grono wiernych fanów.
Hadrian - lata doświadczeń, setki imprez i tysiące godzin spędzone za deckami. Od początku
kariery aktywnie promuje ambitniejszą stronę muzyki house, zarówno tą głęboką, jak i tą
zanurzoną w ciepłej melancholii za niepowtarzalnymi latami 80. Pomysłodawca cyklów Berlin
House i Yerba Lab, członek instrumentalno - djskiej formacji Ninja Projekt oraz jeden z
głównych motorów napędowych kolektywu Głębokie Pasmo. Wielbiciel długich, eklektycznych
setów z mieszanką wszystkiego pomiędzy disco a dubstepem.
Kolektyw Po Drugiej Stronie Techno (T.O.S.O.T) - Choć dla większości z nich spotkanie z
muzyką nastąpiło już w latach '90 to grupa ta zaczęła klarować się w 2012 roku by oficjalnie
wynurzyć się w 2013 roku. Wraz z Fundacją Magazyn Zmian współorganizuje również
międzypokoleniowe potańcówki. Są organizatorami rozlicznych warsztatów muzycznych czy
akcji charytatywnych. Na granych przez nich imprezach możecie usłyszeć całą masę różnych
gatunków muzycznych - od spokojnych ambientowych klimatów, przez housowy mocny akcent,
czy dubowo techniczną bujankę. Ich sety to niepowtarzalne akty grane na żywo z głównie
analogowych maszynek. Skład: Basstractor, Cellular Level, Jaszczur Projekt, Kontrasala, pnt,
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Żółty.
SoundLab Elbląg performatywna grupa intermedialna, związana od lat z Galerią EL. Tworzą
muzykę elektroniczną, eksperymentalną, w dużej mierze opartą na improwizacji. To grupa
pasjonatów, którzy potrafią wydobyć dźwięki ze wszystkiego, co napotkają na swojej drodze i
zebrać je w całość. Wielokrotnie uświetniali swoimi występami wernisaże, mają za sobą szereg
występów w całej Polsce, także podczas poprzednich edycji Electric Night.
Paradox17- twórca muzyki elektronicznej z gatunku ambient. Konstruktor midikontrolerów.
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