Cele mai tari ritmuri de rock şi hip hop se întâlnesc pentru prima
dată pe aceeaşi scenă la URSUS Cluj Fest
Cea mai bună bere românească aduce la URSUS Cluj Fest cea mai bună muzică
românească. În perioada 2-3 octombrie, în parcarea de la Polus Center, toţi clujenii sunt
invitaţi să ia parte la un festival inedit, care reuneşte pentru prima dată pe aceeaşi scenă cel
mai aparte mix de genuri muzicale.
Programul festivalului alătură trupe şi artişti consacraţi care au fost constant în top şi s-au
remarcat prin inovaţiile pe care le-au adus în curentele rock şi hip hop.
Concertele vor începe în fiecare zi după orele 17:00. Sâmbătă, 2 octombrie, vor performa
Bitză, Grasu XXL, Zob, Paraziţii, Cargo şi Holograf. Duminică 3 octombrie, vor intra pe scenă
cei de la Şuie Paparude, Viţa de Vie, Puya, Zdob şi Zdub şi Iris.
De asemenea, fanii se vor putea întâlni cu artiştii preferaţi şi la sesiuni de autografe, în
fiecare zi între orele 13 şi 16, în incinta Galeriilor din Polus Center.
În momentele de respiro, organizatorii au pregătit multe surprize care să încingă atmosfera
şi să îi pregătească pe clujeni pentru recitalurile următoare. Regia Autonomă de Transport
Urban Cluj va prelungi programul de funcţionare al autobuzelor în serile de 2 şi 3 octombrie
până la ora 24, pentru a facilita transportul călătorilor către şi de la Polus Center,.
“URSUS Cluj Fest este cea mai recentă initiaţivă de brand menită să ne apropie şi mai mult
de toţi iubitorii de muzică veritabilă românească. Din acest motiv, URSUS aduce la Cluj cele
mai bune formaţii de rock şi hip hop ale momentului, reunite într-un festival special creat
pentru pasionaţii de muzică de calitate. Ne dorim să oferim experienţe inedite, care să pună
în valoare şi calităţile unui public rafinat, cum este cel din Cluj”, a spus Grant McKenzie, VP
Marketing URSUS Breweries.
Pregătiţi-vă pentru două zile de spectacol incendiar în Parcarea Polus Center la URSUS Cluj
Fest!

###

Despre URSUS Breweries
Ursus Breweries, subsidiară a SABMiller plc, este unul dintre cei mai mari producători de
bere din România. Compania are sediul central în Bucureşti şi deţine 4 fabrici de bere în
Cluj-Napoca, Timişoara, Buzău şi Braşov, având peste 1.700 de angajaţi. Mărcile Ursus
Breweries sunt: URSUS, Timişoreana, Ciucaş, Peroni Nastro Azzurro, Grolsch, Azuga,
Redd’s, Stejar, Pilsner Urquell şi Miller.

SABMiller plc este una dintre cele mai mari companii de bere din lume, cu participaţii în
societăţi producătoare de bere sau acorduri de distribuţie pe 6 continente. Mărcile Grupului
includ beri premium internaţionale, cum ar fi Grolsch, Miller Genuine Draft, Peroni Nastro
Azzurro şi Pilsner Urquell, precum şi o gamă excepţională de mărci locale cu poziţii de lider,
precum Aguila, Castle, Miller Lite, Snow şi Tyskie. În afara SUA, SABMiller plc este, de
asemenea, una dintre cele mai mari companii din lume care îmbuteliază produse Coca-Cola.
Mai multe informatii despre Ursus Breweries: www.ursus-breweries.ro.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi:
Roxana Marin – Senior Account Manager
Roxana.Marin@2activepr.ro
0745.020.957

