
Н1: Организатори „Си денс“ фестивала одбили ултиматум „Калуш оркестра“, не одричу се Рускиње Нине Кравиц - украјински састав отказао наступ на фестивалу
четвртак, 11 август 2022 18:03

Након што је Сеа Данце фестивал одбио ултиматум Калуш оркестра, којим је захтевано
отказивање наступа једне од највећих звезда електронске музике данашњице Нине
Кравиц, која је пореклом из Русије, овај украјински састав неће наступити на фестивалу.

  

  

Калуш оркестар је путем Инстаграма претходно позвао своје фанове да подрже, како су
рекли, „чишћење сцене“, и од Сеа Данце фестивала затражили да откаже наступ Нине
Кравиц.

  

Сеа Данце фестивал се потом огласио званичним саопштењем и менаџменту Калуш
оркестра послао одговор у којем је овакав захтев јасно одбијен и изричито изражен став
да је дискриминација било ког човека и уметника због националности, расе или вере у
потпуности неприхватљива, подсећају организатори фестивала.
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Сеа Данце фестивал је у саопштењу за јавност осудио рат у Украјини, истовремено
наглашавајући да отказивање наступа извођача само због тога што долази из одређене
земље није пут за постизање мира, већ управо супротно томе – пут ка даљим поделама,
ескалацији мржње и продубљивању сукоба.

  

На сајту Сеа Данце фестивала више нема странице на којој је најављиван наступ Калусх
оркестра на тој манифестацији, а групе нема ни у списку извођача.

  

  Калуш Оркестар: Поздрав свима. Нажалост, нисмо могли да „избацимо“ руску
диџејицу са фестивала у Црној Гори, зато нећемо доћи

  

Представници Украјине на овогодишњој Евровизији који су уједно из овог такмичења
изашли као победници, група Калуш оркестра, огласили су се поводом повлачења
наступа са Сеа Данце фестивала, након што су организатори одбили да на захтев ових
Украјинаца откажу наступ руске диџејице Нине Кравиц.

  

 2 / 3



Н1: Организатори „Си денс“ фестивала одбили ултиматум „Калуш оркестра“, не одричу се Рускиње Нине Кравиц - украјински састав отказао наступ на фестивалу
четвртак, 11 август 2022 18:03

  

На свом званичном Инстаграм налогу један од чланова овог састава објаснио је
ситуацију, а из Еxита су нам уступили превод који си и они сами добили.

  

"Поздрав свима. Нажалост, нисмо могли да 'избацимо' руску диџејицу са фестивала 28. у
Црној Гори, зато нећемо доћи, јер нећемо да наступамо са њом на истој сцени. Зато
узмите у обзир, да ако сте хтели да купите улазнице због нас, ми нећемо доћи", рекао је
члан ове групе.

  

Подсетимо, победници овогодишњег издања Евровизије Калуш Оркестар из Украјине
поставили су чудан ултиматум организаторима Сеа Данце фестивала, рекавши да ће
повући своје учешће уколико на истој манифестацији буде наступала диџејица Нина
Кравиц, која је пореклом из Русије. Организатори су у званичном саопштењу одговорили
Калуш оркестру, и навели да је отказивање наступа било ког извођача искључиво на
основу националности, расе или вере супротно вредностима које заговарају.

  

Такође, ове године Калуш оркестар требало је да наступи и на Еxит-у, али је њихово
учешће отказано десетак дана пре почетка фестивала због "околности ван контроле
фестивала, бенда и њихових чланова".

  

(Н1)

  

Видети још:  Победник Евровизије, Калуш Оркестар из Украјине поставио
ултиматум организаторима „Си Денс“ фестивала – тражи „чишћење сцене од
Руса“. Из Егзита поручили да неће отказати наступ Рускиње Нине Кравиц
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