
 

 

 

ARTYŚCI GALI WOLONTARIATU: 

 

 √ Michał Mielczarek – tenor, absolwent Akademii Muzycznej 

im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Wydziału 

Wokalno-Aktorskiego. Od 2011 współpracuje ściśle z Teatrem 

Muzycznym w Łodzi. Zadebiutował rolą Franka Lippencott  

w Wonderfull Town. Na deskach teatru można go zobaczyć  

w takich przedstawieniach, jak Les Miserable, Madagaskar, 

Jesus Christ Superstar, Skrzypek na dachu, Kraina Uśmiechu, 

Wesoła Wdówka, Zemsta Nietoperza, Wielka Księżna 

Gerolestein, Cyrano, czy Człowiek z La Manchy. Koncertuje  

na terenie całego kraju z repertuarem operetkowo-musicalowym, 

gościnnie występuje również z zespołem Samokhin Band. 

Podczas Gali Wolontariatu zabierze publiczność w muzyczną podróż w świat 

musicalu, operetki i muzyki popularnej. 

 

√ Killzone Crew & Sewio i June - łódzka 

ekipa taneczna, która została założona w 2015 

roku. Ich pasją jest kultura hip-hop  

oraz elementy i wartości z nią związane.  

W skład grupy wchodzą przede wszystkim 

tancerze z zajawką, instruktorzy tańca i dj. 

Aktywnie działają na scenie tanecznej, 

organizują eventy w Łodzi o tematyce streetowej oraz aktywizują innych  

do wspólnego działania za pomocą tańca. Podczas wieczoru zaprezentują showcase 

pt. „TV Inaczej”. Występ ten będzie poprzedzał duet Sewio i June, którzy wspólnie 

jako dj i beatmaker zagrają swój pierwszy mini koncert muzyczny. 
 

√ Justyna Stopnicka „June” - absolwentka Akademii 

Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, 

Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji 

Artystycznej. Pasjonatka muzyki eksperymentalnej. Od 4 lat 

komponuje muzykę, prowadzi warsztaty muzyczne  

oraz tworzy muzykę do projektów wizualnych, także jako tło 

muzyczne do  sztuki performance, konkursów 

choreograficznych, występów tanecznych. Od 3 lat studentka Akademii Dźwięku  

w Warszawie. Zdobywczyni 1 miejsca w konkursie dla kompozytorów muzyki 

elektronicznej w ramach Cekcyn Electronic Music Festiwal 2019.  



 

 

√ Yoł Yoł Seniorzy -  to formacja taneczna, złożona 

przez wolontariuszy 60+ w ramach projektu 

"Wolontariat w rytmie hip-hop" pod czujnym okiem 

instruktora Seweryna "Sewia" Obałki. W skład 

ekipy wchodzi 15-tu seniorów. Wszystkich 

połączyła miłość do tańca, zainteresowania  

do kultury hip-hop, wyniesione z poprzednich 

projektów oraz chęć niesienia pomocy innym. 

Podczas uroczystości swoją pierwszą taneczną choreografię, która będzie mieszanką 

rapu oraz muzyki funk z gościnnym udziałem grupy Gdzie Ja Stoję Crew.  
 

√ Spinache – gość specjalny. Kompozytor, producent, 

wokalista i autor tekstów. Związany  

ze sceną hiphopową – tworzył w kolektywach 

Thinkadelic, Obóz TA oraz Red & Spinache. Od kilku 

lat występuje jako solowy twórca. Jego ostatni album 

„Reality" to 10 rapowych utworów, które powstały  

we współpracy ze Stanem Michalakiem – cenionym 

basistą, związanym od wielu lat z artystyczną sceną 

Berlina. Koncertowe show Spinache'a to pełna 

energii fuzja gatunków. Do niczego nie zmusza, 

niczego nie odrzuca, jednoczy ludzi otwartych na nowe doznania muzyczne. Poprzez 

sceniczną elegancję, szlachetność i charyzmę wokalista szybko znajduje wspólny 

język ze słuchaczami szukającymi jakości. 20 listopada 2019 ukaże się kolejny album 

Spinache – „799919". Galę uświetni swoimi najlepszymi kawałkami.  

 

√ Dj Sewio – tancerz, instruktor, choreograf, reprezentant 

łódzkiej ekipy Killzone Crew. Swoją taneczną przygodę 

rozpoczął jako siedmiolatek, przez lata czerpiąc doświadczenia  

z różnych technik tanecznych. Obecnie jego serce bije rytmem 

hip-hop. Swoją pasję nieustannie poszerza o nowe elementy  

i projekty muzyczno-taneczne. Pracuje z różnymi grupami 

wiekowymi, prowadząc regularne warsztaty oraz formacje 

taneczne. Wiedzę taneczną łączy z zainteresowaniami 

muzycznymi, rozwijając się również jako dj.  Specjalnie  

dla wolontariuszy przygotuje taneczne afterparty z muzyką r&b, 

funku oraz rapu. 


