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FESTIWAL
O co tu chodzi?
Ravekjavík to festiwal muzyki elektronicznej z Polski, ze świata i prosto z serca, ale też

festiwal miłości do ludzi, sztuki i miasta. Poza dwoma dniami grania, czekają na
Was też darmowe wydarzenia towarzyszące takie jak pokazy czy wystawy. 0
-izmów, 0 -fobii, rave vibes only!
Nie mam skończonych 18 lat. Czy mogę przyjść na festiwal?
Sorki. Pełnoletnie owce only.
Kto zagra w tym roku?
Sprawdź timetable: https://tiny.pl/9zps2.
Jak wejść na festiwal?
Od ul. Wólczańskiej 55/59 lub ul. Gdańskiej 86/88.
Czym się różni część dzienna od części nocnej?
Część dzienna – wstęp wolny | darmowe koncerty + wydarzenia towarzyszące. Część
dzienna trwa od 11:00 do 21:30, do koncertu Elektroniczny Pastuch.
Część nocna – wstęp biletowany. Część nocna zaczyna się od 21:30 od występu N.
Fincha.

Czy mogę zabrać ze sobą psa?
Możesz, ale tylko do części dziennej. W części nocnej jest głośno i tłumnie, i pies może
nie czuć się komfortowo.
Jestem DJ/DJ-ką i chciał(a)bym u Was zagrać. Czy to jeszcze możliwe?
W tym roku mamy już full, ale zawsze jesteśmy chętni, żeby sprawdzić nowe tropy,
talenty i odkrycia. Napisz na: festiwal@ravekjavik.pl i prześlij swoje kawałki.

BILETY
Gdzie mogę kupić bilety?
Tutaj: https://tiny.pl/926q8 oraz na bramce 24 i 25 czerwca.
Czy mogę kupić bilet tylko na jeden dzień?
Tak.
Czy mogą kupić karnet na dwa dni?
Nie. Na każdy dzień obowiązuje osobny bilet.
Czy mogę kupić bilet na bramce?
Tak.
Jak jest cena biletów na bramce?
Taka sama jak na stronie, czyli piątek (24.06) -> 50 PLN, sobota (25.06) -> 90 PLN.
Czy bilet piątkowy obowiązuje na koncerty Up to Date Festival?
Tak.
Czy jeśli mam bilet elektroniczny, to muszę go drukować?
Nie. Możesz pokazać bilet na telefonie.
Czy mogę kupić bilet ze zniżką studencką/inną?
Nie.
Jestem na liście gości. Co mam zrobić, by wejść na imprezę?
Podaj imię i nazwisko na bramce.

PŁATNOŚCI NA TERENIE FESTIWALU
● Bary festiwalowe – gotówka, karta.
● Płatność na bramkach – kod QR płatność online, gotówka, karta.

● Nadruki na koszulkach [RVVK x Mito Sito x Lump] – gotówka, BLIK, karta.
● Ravekjavík Stragany – gotówka.

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
>>PRAKTYCZNE INFO<<
Wstęp na wszystkie wydarzenia towarzyszące jest darmowy i nie obowiązują na nie
żadne zapisy.
Lista wydarzeń:
✦ RVVK x ASP
･ Wspólnota (nie) ludzka_wystawa | 08-25.06 | https://fb.me/e/1WdVXQ6q4
･ Wystawa prac graficznych i malarskich | 25.06 | od 12:00 | https://fb.me/e/2eQmTht0K
･ Malowanie na żywo | 25.06 | 15:00–20:00 | https://fb.me/e/2nD0Zn7bq
✦ RVVK x Akademia Muzyczna
Elektroniczny Pastuch | 25.06 | 20:00–21:15 | https://fb.me/e/2KY6ZBk4M
✦ RVVK x Up To Date Festival – Drugi Łódzki Salon Ambientu | 25.06 | 21:00–23:00 |
https://fb.me/e/38zSOJ1eA
[wstęp płatny // 50 PLN // bilet na piątkowy RVVK obowiązuje na Up To Date Festival]
✦ RVVK x WY | Ravekjavík Stragany | 25.06 | 12:00–19:00 | https://fb.me/e/1PmqeFKXn
✦ Nadruki na koszulkach i torbach z festiwalową owcą | 25.06 | 2 tury: 15–18 (za free)
oraz 21–24 (część biletowana) | https://tiny.pl/9zpsv

Czy muszę mieć osobny bilet na Up to Date Festival?
Nie. Bilet piątkowy za 50 PLN obowiązuje na koncerty Ravekjavíku i Up to Date
Festival.
Chcę wystawić się na Straganie. Jak to zrobić? Czy to coś kosztuje?
Napisać do nas na festiwal@ravekjavik.pl. Wystawienie jest darmowe.

