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Firma Artriva w 10 jubileuszowej edycji Thanks Jimi Festival promowała festiwal na 10 rynkach
europejskich. Podcza festiwalu został pobity Gitarowy Rekord Guinnesa.

                         

Pomysłodawcą próby bicia rekordu Guinnesa był Leszek Cichoński,  który w 1997 roku
podczas warsztatów „Blues Express” zebrał na scenie  17 gitar grających „Hey Joe”. Pomysł na
tak duże przedsięwzięcie  dojrzewał kilka dobrych lat, zanim przekonano się, że naprawdę
warto.  Okazało się jednak, że chęci do zrobienia czegoś wielkiego, to pierwszy i  najważniejszy
krok do bicia rekordu świata!

  

Pierwsze, nieśmiałe początki, sprowadziły w 2002 roku na przystanek  Woodstock 10 gitar,
które zagrały „Hey Joe”, później już impreza zaczęła  nabierać coraz większego rozmachu i w
ciągu roku liczba uczestników  wzrosła prawie 60-krotnie! 10 maja 2003, „Hey Joe” zagrało 588
gitar  jednocześnie! Z roku na rok liczby te sukcesywnie pięły się w górę: rok  2004 – 916 gitar,
w 2005 przekroczyliśmy magiczną granicę tysiąca i to z  dużym zapasem. Grało wtedy
dokładnie 1201 gitarzystów.
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1 maja 2006 roku, był dla naszej inicjatywy przełomowy: po raz  pierwszy udało nam się zebrać
tak dużą liczbę uczestników, aby został  pobity dotychczasowy Gitarowy rekord Guinnessa. Na
wrocławskim Rynku  zagrało wtedy 1581 gitarzystów.

  

Dokładnie rok później, kiedy zliczyliśmy karty, okazało się, że mamy o  300 gitarzystów więcej
niż w 2006! Nasz rekord został poprawiony przez  nas samych – zagrało 1881 osób. W 2008
roku frekwencja wynosiła 1951  osób, czyli znów było lepiej niż rok wcześniej!

  

Kolejny sukces to maj 2009: utwór „Hey Joe” na wrocławskim rynku  zagrano na 6346 gitarach.
Jak do tej pory to właśnie w 2009 roku udało  nam się zebrać największą liczbę
współuczestników, najwięcej gwiazd,  stworzyć najfajniejszą atmosferę, rekord został oficjalnie
wpisany do  Księgi Rekordów Guinnessa. Gitarzyści z całej Polski zagrali wtedy utwór  Jimiego
Hendriksa „Hey Joe” oraz Deep Purple „Smoke on the Water”.  Główną gwiazdą festiwalu był
gitarzysta Deep Purple Steve Morse, który  niejako dyrygował nietypową gitarową orkiestrą.

  

W czasie festiwalu w 2010 roku, również nie zabrakło gwiazd. Zagrali z  nami m. in.Zbigniew
Hołdys, grupa „Dżem” , Marek Raduli, Jarosław  Smietana, Mietek Jurecki, oraz gwiazdy
zagraniczne m.in. świetny  gitarzysta amerykański Greg Koch i Ray Wilson ex-wokalista grupy 
Genesis.

  

Wśród grających z nami, co roku obecne są dzieci, młodzież, znani  muzycy oraz zagraniczni
goście. Specjalnie dla Jimiego, grają z nami  gitarzyści z Niemiec, Czech, Australii, czy Stanów
Zjednoczonych. W  bicie rekordu zaangażowali się też lokalni politycy: na wrocławskim  rynku
pojawił się między innymi prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz z  innymi lokalnymi politykami.
Cała impreza była transmitowana przez  internet. Transmisja w Internecie, to jednak nie to
samo, co  uczestnictwo z nami na żywo: „Przybyłem, zobaczyłem, zagrałem,  posłuchałem.
Czuję się spełniony” – napisał krzysiex_1993 na stronie  naszego eventu.

  Wrocław miastem gitary
  

To tutaj urodził się pomysłodawca imprezy, Leszek Cichoński, to tu  stawiał pierwsze kroki na
scenie muzycznej, gdzie więc jak nie tu miałby  się odbywać Gitarowy rekord Guinnessa?!

  

Ponadto, z Wrocławia pochodzi wielu znanych w Polsce gitarzystów min. Jan Borysewicz, Mie
czysław Jurecki
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, 
Jacek Krzaklewski
.

  

Tu też organizowane jest wiele imprez z muzyką gitarową w tytule, jak Festiwal Gitara. 
Wrocławski Festiwal Gitarowy zasługuje na miano najatrakcyjniejszego na  polskiej scenie
gitarowej i jednego z najciekawszych w świecie. Jego  wyjątkowość polega na niezwykłej
różnorodności stylów, repertuaru i  gatunków prezentowanej muzyki gitarowej – od gitarowej
klasyki, a nawet  dawnej muzyki lutniowej, poprzez fascynującą tradycję sztuki flamenco,  aż po
pełną temperamentu muzykę latynoską i tętniący wolnością i energią  jazz. Owa różnorodność,
a także niezwykle wysoki poziom artystyczny  sprawia, że z roku na rok grono miłośników
wrocławskiej imprezy się  powiększa.

  

 

  

Festiwal od ponad dziesięciu lat sprawia, że Wrocław jest postrzegany  przez publiczność i
krytykę jako miejsce spotkań najwybitniejszych  gitarzystów z całego świata. Historię Festiwalu
tworzą gwiazdy  światowego formatu. Tylko w 2010 roku do Wrocławia zaproszono takich 
wykonawców jak Jesse Cook, Tommy Emmanuel, Louis Winsberg, czy Julie  Malischnig.
Podczas dziesięciu dni festiwalu na wrocławskich scenach  zaprezentowało się około 60
artystów prezentujące diametralnie rozne  style muzyczne.

  

Więcej o festiwalu Gitara, na oficjalnej stronie wydarzenia.

  Gramy nie tylko Hey Joe
  

Bicie Gitarowego rekordu Guinnesa to nie tylko powtarzana co roku  próba podtrzymania
należącego do nas rekordu. Spotykamy się na  wrocławskim rynku również po to, aby
posłuchać dobrej muzyki nie tylko w  naszym wykonaniu. Co roku oprócz części rekordowej,
pojawiają się na  naszej scenie gwiazdy światowego formatu, które pokazują na co ich stać.
Na dotychczasowych koncertach grali z nami miedzy innymi 
Ray Wilson
, 
TSA
, 
Deep Purple
,  Zbigniew Hołdys, Bracia, Dżem i Greg Koch Band. Co roku line up  artystów występujących
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przy okazji bicia rekordu wydłuża się i są to  znane gwiazdy polskiego, jak i światowego
formatu. Pierwszy maja to cały  dzień poświęcony muzyce gitarowej, kilkanaście godzin
koncertów,  najlepsi artyści, wspaniali gitarzyści i świetna zabawa.
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