TIMES

Прогноза за Ден 2: Гласно и без прекин на забавата
до зори!

Оваа сабота, Дојран ќе ечи во ритамот на музиката на

домашните Black and Vice Social Club, кои иако релативно
кратко се на сцената, несомнено се синоним за вистински
рок! Со нас се и гостите од Мали, Terakaft, како и електро-џез
сензацијата од Шведска, Koop Oscar Orchestra. Како „капак“,
доаѓаат британските DJ-и Rudimental, кои ветуваат „шизење“
без престан на нивните најпознати хитови. Најиздржливите на
Main Stage потоа ќе ги забавуваат DJ-ите на Антена 5 радио, но и
изведувачите на Lake Awake Stage. Till the last man standing!

Караванот на мирот од Мали пристигна во Дојран

Со почеток од 12 часот, во Дебатниот шатор во кампот ќе се

одржи и разговор со гостите од Мали – Terakaft и Ali Farka
Toure Band. Туарешките бунтовнички рокери ќе зборуваат за
својот уникатен активизам – користењето на гитари место
пушки и куршуми, во револуцијата против исламизмот,
хуманитарните кризи во нивниот регион и генерално – борбата
за подобра иднина.

I Fail – познатите и успешните зборуваат за своите
неуспеси

Ристо Вртев, Џака Накот и Благој Истатов се имиња кои ги

поистоветуваме со успех и слава. Вртев е гласот на една
генерација, човек кој преку своите музика и текстови допрел
до илјадници луѓе во Македонија и на Балканот, и основач
на можеби единствениот бенд кој заслужува статус „култен“
во земјава. Џака е синоним за сиров, жесток рап – како еден
од ретките вистински рапери во Македонија сè уште твори и
критикува. Истатов, пак, постарите генерации го памтат како
еден од најуспешните македонски спортисти – со долга
кариера како фудбалски голман во ФК Партизан и Утрехт. Но,
некогаш и тие биле заглавени во една точка и не им одело сè
од рака. Токму за своите неуспеси ќе зборуваат во Дебатниот
шатор, во 13 часот во сабота.

сабота, 15,07 - РАСПОРЕД ЗА БИНИ
church stage

MOSQUITO
STAGE

main STAGE

lakeawake
STAGE

14:15 - Aleksandar
peshevski

17:15 - the local
blue

21:00 - THE BLACK &
VICE SOCIAL CLUB

23:00 - DENNY
TRAJKOV

15:30 - Emilija
slavkovska

18:00 - sweet
rapscallions

21:55 - TERAKAFT

01:00 - FIRMA

18:45 - the
planktons

23:00 - KOOP OSCAR
ORCHESTRA.

02:30 - DEJAN DEX

19:30 - Divizija

00:30 - RUDIMENTAL DJ

04:00 - SAMOIL
RADINSKI

20:15 CONTACT 59

01:40 - ANTENNA 5
DJ’S

САБОТА, 15,07 - РАСПОРЕД ЗА ПЛОШТАРТ
ДЕБАТИ

РАБОТИЛНИЦИ

ИЗЛОЖБИ

11:00-12:00 - Д-Муабет

12:00-18:00 - SHAPE YOUR
NEXT EVENT

19:00 Проекција на
филмови: MakeDox

12:00-13:00 - Од Мали по
фестивали

12:00-18:00 - „Iron (Wo)
Man“

13:00-15:00 - Од мали по
фестивали

12:00-18:00 ВОЛОНТЕРСКИ ЦЕНТАР
СКОПЈЕ

Постојана поставка:
DEV9T

14:00 - AD HOC АКЦИИ
ЗА ПРОМЕНА НА
ОПШТЕСТВОТО

12:00-14:00 - СИ
КРЧКАМЕ... ПАРТ УАН

Постојана поставка:
„Д-Паратисима Скопје“

14:00 - „Големо да расте“

Постојана поставка:
Стрип изложба

15:00-18:00 - TREASURE
HUNT
15:00 - МОЕТО ЃУБРЕ
17:00 - д-фест-зин
Само за Д набљудувачи:
Докуникулци

Постојана поставка:
„Паз(л)и се“

