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Tattoo Konwent to cykl wydarzeń związanych 

ze sztuką tatuażu i kulturą alternatywną, 

który już od 8 lat odbywa się w największych, 

polskich miastach. Pierwsza edycja konwentu 

miała miejsce w Gdańsku, w 2009 roku. Od tego 

czasu do grona miast goszczących wydarzenie 

dołączyły kolejno: Wrocław, Katowice, Poznań 

i Łódź. Chociaż początkowo konwencja 

przyciągała głównie ludzi związanych z branżą 

oraz osoby posiadające tatuaże, dziś cieszy się 

ogromną popularnością również wśród szerokiej 

publiczności, której organizatorzy starają się 

przybliżyć prężnie rozwijającą się i stojącą na 

bardzo wysokim poziomie sztukę tatuażu. 

TATUAŻE
Tattoo Konwent to miejsce gdzie odwiedzający 

mają możliwość obejrzenia przy pracy 

uzdolnionych tatuatorów, pracujących w 

najbardziej uznanych salonach tatuażu w Polsce. 

Na większości konwencji spotkać można też 

utalentowanych gości zza granicy. Artyści 

pojawiający się na konwencie tworzą w trakcie 

wydarzenia łącznie setki wzorów, traktując ludzkie 

ciało jak płótno, na którym powstają arcydzieła 

wykonywane z ogromną precyzją, nieraz w swoim 

realizmie przypominające prawdziwe fotografie. 

Wachlarz stylów, do których zaliczyć powstałe 

można tatuaże jest bardzo szeroki. Klasyfikacja 

używana jest między innymi do tworzenia 

kategorii konkursowych, w których ocenianie są 

prace tatuatorów uczestniczących w konwencji. 

Liczba konkurencji różni się w zależności od 

edycji. Wytatuowani modele prezentują swoje 

wzory na scenie głównej festiwalu, gdzie obraduje 

Jury złożone z cenionych praktyków w dziedzinie 

tatuażu. W każdej z kategorii przyznawane są 3 

wyróżnienia, które otrzymuje zarówno artysta, 

jak i sam wytatuowany. Do konkursu może 

zgłosić się każdy, kto został wytatuowany przez 

artystę ze studia, które bierze udział w konwencji. 

O FESTIWALU
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W przypadku tatuaży I i II dnia konwentu 

tatuaż musi zostać wykonany od początku, do 

końca podczas wydarzenia. Tattoo Konwent to 

doskonała okazja, by poznać tatuażystów z całej 

Polski i wybrać artystę, który spełnia oczekiwania 

przyszłego wytatuowanego.  Specjaliści pracują 

w specjalnych boksach, gdzie prezentują także 

swoje portfolia i gotowe wzory, przygotowane z 

myślą o osobach, które spontanicznie zdecydują 

się na wytatuowanie się na konwencji. W trakcie 

festiwalu niektórzy z odwiedzających decydują 

się również na poddanie zabiegowi przekuwania 

ciała. Piercing od zawsze był mocno związany ze 

sztuką tatuażu, dlatego na wydarzeniu zawsze 

pojawiają się doświadczeni piercerzy. W strefie 

wystawienniczej można zakupić specjalną 

biżuterię dostosowaną do potrzeb nietypowych 

przekłuć oraz profesjonalny sprzęt do tatuowania 

i pielęgnacji ciała po zabiegu. 

SPECJALNE STREFY
Dla osób, które dbają o oryginalny styl 

przygotowana jest specjalna przestrzeń 

dedykowana modzie. Powierzchnia obiektów, w 

których odbywają się wydarzenia są podzielone na 

liczne strefy tematyczne związane z motoryzacją, 

malarstwem, stylizacją i wieloma innymi 

dziedzinami. Na zmęczonych uczestników czeka 

strefa chill, na wygłodniałych zlot foodtracków, a 

na najmłodszych strefa animacyjna. 

POKAZY I KONCERTY
Scena festiwalowa, oprócz wytatuowanych 

modeli i tatuatorów, gości również performerów. 

Przed publicznością Tattoo Konwent pojawiali 

się akrobaci, tancerze, pasjonaci sportów 

ekstremalnych, aktorzy burleski, cyrkowcy, 

współcześni fakirowie czy entuzjaści sztuki 

suspension. Każda edycja festiwalu jest 

wzbogacona o koncerty muzyczne. Od kilku 

lat, standardowo usłyszeć można artystów 

O FESTIWALU
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O FESTIWALU
hip-hopowych, punk rockowych i rockowych, 

reprezentantów sceny alternatywnej, zespoły 

rockabilly i metalowe. Na wydarzeniu nie brakuje 

też nigdy elektroniki, a to za sprawą znanych 

djów z całego kraju, którzy umilają czas swoimi 

setami. Frekwencja na poszczególnych edycjach 

festiwalu od kilku lat waha się od 4 000 do 8 000. 

Ze względu na duże zainteresowanie imprezą, 

wydarzenie sukcesywnie przenosi się do dużych 

obiektów wystawienniczych, co pozwala na 

zwiększenie liczby wystawców i polepszenie 

komfortu odwiedzających. 

O FESTIWALU

LOKALIZACJE
Poznań Tattoo Konwent 19-20.03.2016
była to pierwsza odsłona wydarzenia w 2016 roku 

i pierwsza edycja imprezy w tym mieście. Tym 

razem wielbiciele tatuażu spotkali się na terenie 

rozbudowanego kompleksu wystawienniczego 

Międzynarodowe Targi Poznańskie. W znajdującym 

się w pobliżu Dworca Poznań Główny nowoczesnym 

obiekcie na co dzień odbywają się cieszące ogromną 

popularnością wydarzenia i konferencje. Poznań 

Tattoo Konwent był rekordową edycją pod względem 

frekwencji i liczby wystawców. Festiwal odwiedziło 

ponad 8300 osób. 
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Wrocław Tattoo Konwent – 23-24.04.2016 
Początkowo, impreza odbywała się we wnętrzach 

wrocławskiego Browaru Mieszczańskiego, jednak 

w 2015 roku festiwal przeniósł się do sąsiadujących 

ze sobą dwóch klubów utrzymanych w podobnej 

stylistyce. Znajdująca się w jednym budynku Pralnia 

i Zaklęte Rewiry to miejsca znane z organizacji wielu 

ciekawych eventów. Budynek w XIX wieku należał do 

największego w regionie browaru, a w latach 90-tych 

działała tu pralnia przemysłowa. 

Gdańsk Tattoo Konwent 23-24.07.2016 
Od 2015 gdańska edycja odbyła się w Centrum 

Wystawienniczo-Kongresowym AmberEXPO, 

znajdującym się w pobliżu stadionu PGE Arena, przy 

ulicy Żaglowej 11. Organizatorzy wybrali jeden z 

najnowocześniejszych obiektów wystawienniczych w 

Europie. Na co dzień odbywają się tam liczne wydarzenia 

i konferencje. Wcześniejsze konwencje w Gdańsku 

miały miejsce w Centrum Stocznia Gdańska. W 2009 

roku odbył się tam pierwszy w historii Tattoo Konwent. 
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Katowice Tattoo Konwent – 24-25.09.2016 
Śląska odsłona dotąd odbywała się na terenie Galerii Szyb 

Wilson, powstałej na miejscu byłego szybu kopalnianego 

KWK „Wieczorek”. Na co dzień, w liczącej sobie ponad 

2500 m2 galerii, można zobaczyć prace młodych, 

odważnych artystów malarzy, grafików, fotografików 

i performerów. W 2016 roku festiwal w Katowicach 

przeniesiony został do Międzynarodowego Centrum 

Kongresowego, znajdującego się w okolicach Spodka. 

Obiekt przeznaczony jest do organizacji wydarzeń, 

w głównej mierze kongresów, konferencji, targów i 

wystaw. MCK przyciąga charakterystycznym designem. 

Obrośnięty trawą dach stanowi ogólnodostępne przejście 

na drugą stronę budynku. 

Łódź Tattoo Konwent – 26-27.11.2016
Pierwsza w historii edycja Łódź Tattoo Konwent 

odbędzie się w Hali Expo Łódź, przy Alei Politechniki 

4. Obiekt jest nowoczesnym wielofunkcyjnym centrum 

konferencyjno-wystawienniczym, komfortowo 

usytuowanym w centrum miasta. W jego wnętrzach 

odbywają się liczne imprezy: targi, wystawy, kongresy i 

konferencje, pokazy mody, a także nagrania telewizyjne. 

Cały obiekt ma aż 13 000  m² powierzchni. 
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ŁÓDŹ TATTOO KONWENT: 26/27.11.16
INFORMACJE OGÓLNE
XIX edycja Tattoo Konwent będzie miała miejsce 

się w Łodzi, która ugości festiwal po raz pierwszy. 

Ostatnia w tym roku odsłona największego cyklu 

spotkań z tatuażem artystycznym odbędzie się w 

Hali Expo już w dniach 26/27 listopada. Na miejscu 

będzie można obserwować przy pracy niemal 

300 artystów. Tym razem w Jury zasiądą:  Łukasz 

"Smyku" Siemieniewicz, Maciej Magic Chęsiak 

i Alex Mansuy. Tatuaże zostaną wystawione do 

konkursów w 11 kategoriach.

KATEGORIE KONKURSOWE
• Najlepszy tatuaż duży czarno-szary 

• Najlepszy tatuaż mały kolorowy  

• Najlepszy tatuaż realistyczny 

• Najlepszy tatuaż graficzny / geometryczny 

• Najlepszy tatuaż I dnia Konwentu  

• Najlepszy tatuaż duży kolorowy  

• Najlepszy tatuaż mały czarno-szary  

• Najlepszy tatuaż tradycyjny klasyczny 

• Najlepszy tatuaż neo tradycyjny 

• Najlepszy tatuaż mikro 

• Najlepszy tatuaż II dnia Konwentu  

JURY
Smyku czyli Łukasz Siemieniewicz pracuje w 

studiu Dead Body Tattoo we Włocławku. Jest 

doskonale znany na polskiej scenie tatuażu. 

Regularnie bierze udział w ogólnopolskich i 

europejskich konwencjach, na których został 

wielokrotnie nagrodzony.

Magic czyli Maciej Chęsiak to właściciel studia 

Magic’s Tattoo Studio w Clonmel, w Irlandii. 

Alex Mansuy Francuski tatuator specjalizujący 

się w tatuażu czarno-szarym, kolorowym i 

portretowym. Podróżuje po całym świecie. Można 

go spotkać w salonie East Side Tattoo a Londynie, 

La Mala Vida w Madrycie, Sublim Tattoo we 

Francji i Nightmare Tattoo w Berlinie.
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WYBRANI WYSTAWCY

ŁÓDŹ TATTOO KONWENT: 26/27.11.16
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PROGRAM: Scena główna
Sobota - 26 listopada 2016

Od 8:00 - Rejestracja Wystawców

11:00 - Otwarcie bram dla modeli umówionych na sesję

12:30 - Otwarcie bram dla odwiedzających

12:30 - O oprawę muzyczną sceny głównej zadba Mono

13:30-14:00 - Powitanie gości i przedstawienie planu na sobotę

14:30- 16:00-Konkursy na najlepsze tatuaże:

    Tatuaż duży czarno-szary

    Tatuaż mały kolorowy

16:00-16:15 - Dj Set Mono

16:15-16:30 - Pokaz Hand Panning

16:30-18:00 - Konkursy na najlepsze tatuaże:

    Tatuaż graficzny / geometryczny

    Tatuaż portret / tatuaż realistyczny

18:00-18:20 - Bandit Queen Circus "TIKANGA"

18:30-19:00 - Koncert: Royal Spirit

19:00-19:50 - Konkurs na tatuaż I dnia konwentu

20:10-20:40 - Koncert: Bulbulators

20:50-22:00 - Koncert: Dezerter

Niedziela - 27 listopada 2016

11:00-Otwarcie bram dla modeli umówionych na sesje

12:30-Otwarcie bram dla odwiedzających

12:30-O oprawę muzyczną sceny głównej zadba Mono

12:30-13:00-Powitanie gości i przedstawienie planu na 

niedzielę

13:00-15:00-Konkursy na najlepsze tatuaże:

    Tatuaż duży kolorowy

    Tatuaż mały czarno-szary

    Tatuaż tradycyjny-klasyczny

15:00-15:15 - Dj Set Mono

15:15-15:30-Pokaz Hand Panning

15:30-17:00-Konkursy na najlepsze tatuaże:

    Tatuaż neotradycyjny

    Tatuaż mikro

17:00-17:20-Bandit Queen Circus "TIKANGA"

17:20-17:30-„Ogól gumowego” by ButterCut

17:30-18:00-Pokaz Maryanne Magdalen

18:00-19:00-Konkurs na tatuaż II dnia konwentu

19:20-19:50-Koncert: Kartky

20:10-Koncert: Kuba Knap
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Maryanne Magdalene
to urodziwa perfermerka, specjalizująca się przede 
wszystkim w starożytnej i niebezpiecznej sztuce 
połykania mieczy. Urodzona w Szwecji artystka 
praktykuje tę nietypową pasję jako jedna z 
nielicznych kobiet na świecie. Na co dzień można 
obejrzeć jej pokazy w Kopenhadze, gdzie występuje 
w 130-letnim Circusbyggnaden. Zabawiała publikę 
na całym świecie: między innymi w USA, Berlinie, 
Paryżu czy Londynie. Jej show obejmuje takie triki 
jak: połykanie ognia, mieczy czy szkła. Przyciąga 
spojrzenia publiczności nie tylko niezwykłymi 

umiejętnościami, ale również kobiecą urodą.

Tikanga 
to projekt zainicjowany przez Agatę Piesiewicz, na 
co dzień przewodzącą kolektywem Bandit Queen 
Circus. Specjalizująca się w sztuce cyrkowej 
artystka zaprezentuje charyzmatyczny, pełen 
energii pokaz manipulacji i sztuczek z żywym 
ogniem, w niezwykle magicznej odsłonie. Agata 
jako tajemnicza szamanka zabiera publiczność w 
wir rytualnego obrzędu pełnego zaskakujących, 
ognistych efektów. 

Handpanning 
to pokaz gry na Hand Panie w wykonaniu Marcina 

Jaskowskiego. Muzyk, jako jeden z nielicznych 

na świecie, wszedł w posiadanie wyjątkowego 

instrumentu, charakteryzującego się egzotycznym 

brzmieniem. Hand Pan wywodzi się z Karaibów i 

powstał na bazie Steel Drum, robionego niegdyś 

z beczek po oleju. Przyrząd muzyczny w obecnej 

formie stworzony został w 2003 roku przez dwójkę 

Szwajcarów, którzy rozpoczęli ręczną produkcję 

instrumentów dla elitarnego grona entuzjastów. 

Dzisiaj w Europie działa około 40 manufaktur 

zajmujących się wytwarzaniem Hand Panów. 

Instrument, w posiadaniu którego jest Marcin 

Jaskowski, wykonany został przez polskiego 

rzemieślnika. Marcin rozpoczął przygodę z Hand 

Panem 4 lata temu. Artysta występował już na 

scenie Tattoo Konwent. Ze swoim instrumentem 

pojawił się na konwencji w 2015 roku, we 

Wrocławiu.

POKAZY
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ATRAKCJE MUZYCZNE
Dezerter 
to polski zespół punkrockowy, powstały w 1981 

roku, w Warszawie. We wczesnym okresie  

skład funkcjonował jako SS-20. W czasie stanu 

wojennego, by móc kontynuować działalność 

artystyczną, grupa zmuszona była zmienić nazwę 

na tę, pod którą tworzy do dzisiaj. Pierwszy singiel 

Dezertera „Ku przyszłości” ukazał się w 1983 

roku. Dwa lata później piosenki zespołu znalazły 

się na dwóch kompilacjach: „Fala” i „Jak punk to 

punk”. Rok 1987 zaowocował wydaniem dwóch 

płyt. „Underground Out Of Poland” ukazało się 

w USA dzięki wytwórni  Maximum Rock'n'Roll. 

W tym czasie w Polsce wydano ocenzurowaną 

wersję płyty „Kolaboracja”. 1990 rok zaowocował w 

trasę koncertową, która objęła Europę Zachodnią 

(Szwajcarię, Niemcy, Francję, Holandię) oraz 

Japonię. Kolejne lata działalności przyniosły 

ważne płyty dla polskiej sceny niezależnej, m.in. 

„Blasfemię” (1992), „Ile procent duszy?” (1994), „Mam 

kły mam pazury” (1996), „Ziemia jest płaska” (1997). 

W XXI w. ukazały się trzy studyjne albumy zespołu. 

Dezerter został doceniony wyjątkowo nie tylko 

przez słuchaczy, ale i przez branżę muzyczną, 

czego wyrazem była nagroda Fryderyk 2010. Dwa 

lata temu pojawił się najnowszy album „Większy 

zjada mniejszego”. Koncerty zespołu Dezerter do 

tej pory cieszą się dużą frekwencją, a pod sceną 

zauważyć można zarówno młodych, jak i starych 

entuzjastów sceny niezależnej. Zespół aktywnie 

koncertuje nie tylko kraju, ale również w Europie (w 

Czechach, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Finlandii) 

oraz w Stanach Zjednoczonych. Aktualnie grupę 

tworzą: Robert Matera (gitara, śpiew), Krzysiek 

Grabowski  (perkusja, teksty), Jacek Chrzanowski 

(bas).

Bulbulators 
to śląska grupa, która powstała pod koniec 1989 

roku z inicjatywy gitarzysty Artura Buraka 

Latosińskiego, znanego z zespołu Ramzes 
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ATRAKCJE MUZYCZNE
& The Hooligans. Od początku działalności 

Bulbulator inspirował się wczesnym punk 

rockiem i klasycznym street punkiem. W roku 

2000, nakładem Enigmatic Records, ukazał 

się ich pierwszy album „PRAWDZIWE ŻYCIE”. 

Rok 2002 przyniósł kolejną płytę „NIE! NIE! 

NIE!", która została świetnie przyjęta przez 

publiczność. Na albumie znalazły się takie hity 

jak „Biało-Czerwoni”, „Pakiet socjalny” czy „Nie 

ma kwiatków”. W tym czasie Bulbulators dołączył 

już do krajowej czołówki sceny punk. Na swoim 

koncie ma koncerty u boku takich sław jak The 

Exploited, Angelic Upstarts, The Business, U.K 

Subs, The Vibrators, Menace czy 999. Obecnie 

grupa promuje swój siódmy album ,,INTER PUNK", 

który ukazał się nakładem wrocławskiej oficyny 

Lou&Rocked Boys. Płyta zawiera 11 premierowych, 

autorskich utworów, łączących w sobie 

melodyjność z punkową agresją. Utwór tytułowy, 

mówiący o ponadnarodowym wymiarze punka 

został zaśpiewany w kilku językach, a gośćmi 

którzy wsparli Bulbulatorsów byli zaprzyjaźnieni 

wokaliści kapel The Fialky, Charge 69, Resistance 

77, Argies oraz Wayne Last Soul. Bulbulators 

cieszy się opinią grupy świetnie wypadającej na 

żywo. Oprócz licznych koncertów na terenie kraju 

członkowie grupy odwiedzili Czechy, Słowację, 

Węgry, Niemcy, Francję, Anglię oraz Norwegię. 

Bulbulators tworzą Piotr Iglak Tohak (głos), Artur 

Burak Latosiński (gitara), Jacek Jaca Pakura 

(bas), Krzysztof Kondi Kondratow (perkusja) oraz 

Krzysztof Lotos Latosiński (gitara).

Royal Spirit 
to punkrockowy zespół z Łodzi. Członkowie grupy 

rozpoczęli wspólną działalność w lutym 2014. 

Skład tworzą: Vito (gitara), Pix (bas), Asłan (bębny) 

i Jelon (wokal). Latem 2014 światło dzienne ujrzał 

mini album "Totalnie drętwa epka", a w marcu 

2016 powstała płyta "Alko Komando". Zespół 

dużo koncertuje. Ich twórczość to typowa dla 

punkowych kapel mieszkanka energicznej linii 

melodyczną i kontrowersyjnych tekstów. 



              http://lodz.tattookonwent.pl/                                                  KONTAKT: Matylda Jellinek |   matylda.jellinek@highlite.pl  | gsm.604234 799

Kuba Knap 
na Łódź Tattoo Konwent zagra przedpremierowy 

koncert, podczas którego fani usłyszą niewydane 

jeszcze utwory z nadchodzącej płyty. Knap jest 

jednym z najbardziej wyrazistych przedstawicieli 

młodego pokolenia polskich raperów. 

Charakteryzuje się ogromną swobodą sceniczną, 

którą miał okazję zaprezentować między innymi 

na takich festiwalach jak Hip-Hop Kemp czy 

Mazury Hip-Hop Festiwal. Raper podczas swoich 

występów freestyluje, gra kawałki na życzenie i 

chętnie wychodzi na bisy. Koncertowy skład Kuby 

uzupełniają: Emil G oraz Dj Willy Monka. Knap ma 

na koncie łącznie 7 oficjalnych i nieoficjalnych 

albumów. Urodzony w Londynie artysta 

zadebiutował w 2013 roku. Szerzej zaistniał dzięki 

udziałowi w projekcie Tego Typa Mesa. Zwrotki w 

wykonaniu Kuby znalazły się na płycie pod tytułem 

„Ten Typ Mes i Lepsze Żbiki”. Pierwszy wydany 

album Knapa „Lęcę, chwila, spadam” ujrzał światło 

dzienne za sprawą wytwórni Alkopoligamia. 

Kartky
to młody i zdolny reprezentant QueQuality. Jego 

pierwszym, szeroko przyjętym, albumem był 

"Preseason Highlights", którym pochodzący z 

Bytomia raper zaznaczył się w świadomości 

słuchaczy. W zeszłym roku wydał świetnie przyjęte 

płyty "Shadowplay" i "Fuego Infinito", co pozwoliło 

mu jeszcze mocniej zaakcentować swoją pozycję 

na scenie. Aktualnie pracuje nad wspólnym 

albumem z Emesem Milliganem, który ukaże się 

jesienią 2016 roku nakładem QueQuality. 

DJ’e:
MONO 
jest jednym ze 100 najlepszych DJ'ów w Polsce. 

Od 23 lat angażuje się w polską scenę muzyki 

klubowej.  Obecnie muzycznie nie zamyka się 

w jednym nurcie: miesza konwencje, tempa i 

gatunki.

 

ATRAKCJE MUZYCZNE & DJ'e
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ATRAKCJE MUZYCZNE & DJ'e
MATYZ 
od 12 lat działa na scenie, łącząc breakbeat, garage, 

funk czy ghetto funk i glitch hop w dynamiczne i 

porywające publikę sety. Supportował m.in. takich 

artystów jak: Krafty Kuts, Napt, Baby D,  Malice, 

Enzyme, Running Man oraz czołówkę polskiej 

sceny klubowej. 

https://www.mixcloud.com/djMatyz/

PZG aka DEPIZGATOR 
( Blotklaatrave, Polish Juke ) jako DJ niejednokrotnie 

grał dla publiczności Tattoo Konwent. Współpracuje 

z reprezentantami polskiej sceny hip-hopowej. 

https://soundcloud.com/pzg

ENES 
to Dj i Turntablista pochodzący z Warszawy. Jest 

silnie związany z polską undergroundową sceną 

basowo-elektroniczną oraz hiphopową. Nie boi się 

eksperymentować. W jego setach można usłyszeć 

Dubstep, Grime, Trap, Juke, Dnb, Rap, a także Dub 

Techno. Poza graniem klubowym koncertowo 

współpracuje z takimi artystami jak: Wuzet i 

Sughar.

https://www.mixcloud.com/ENES_ONE/

https://soundcloud.com/enes_one

https://www.mixcloud.com/djMatyz/
https://soundcloud.com/pzg
https://www.mixcloud.com/ENES_ONE/
https://soundcloud.com/enes_one
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STREFY TEMATYCZNE I DODATKOWE ATRAKCJE
BANANA INK
To projekt doskonale znany stałym bywalcom 

Tattoo Konwent. Wśród pracujących w swoich 

boksach tatuatorów znaleźć można stanowisko, 

gdzie stacjonuje Sasky – specjalista od tatuażu na 

bananie. Właściwości skórki banana są zbliżone 

do tych, które posiada ludzka skóra. Dzięki temu 

wielu początkujących tatuatorów może ćwiczyć 

na niej konturowanie, cieniowanie i wypełnianie. 

Każdy kto odwiedzi Sasky’ego dostanie do ręki 

profesjonalną maszynkę, dowie się na czym polega 

sztuka tatuowania i jakie należy zachować zasady 

higieny, by wykonać swój własny tatuaż podczas 

Tattoo Konwent. Jest to atrakcja przeznaczona 

zarówno dla dorosłych, jak i najmłodszych, którzy 

chętnie biorą udział w zabawie. 

BARBER EXPO
Na fali powracającej mody na oldschoolowe 

fryzury męskie, otwiera się coraz więcej tzw. 

„barbershopów” czyli salonów golibrody, gdzie 

panowie zadbać mogą o uczesanie i brodę. Jednym 

z wydarzeń towarzyszących Łódź Tattoo Konwent 

będzie Barber Expo, które zostanie zorganizowane 

po raz kolejny, dzięki wsparciu popularnej sieci 

barber shopów Butter Cut. Na expo będzie można 

skorzystać z usług i porad wyszkolonych barberów, 

a także zakupić specjalne kosmetyki i akcesoria 

do pielęgnacji włosów i brody.

STREFA HOT BALL CLOTHING
Strefa tworzona jest głównie z myślą o fanach 

motoryzacji. W specjalnie zaaranżowanej 

przestrzeni odwiedzający zobaczą unikatowe 

jednośladowe i dwuśladowe pojazdy, wśród 

których znajdą się między innymi hot rody, 

amcary i zjawiskowy pickup. Dodatkowo w strefie 

obejrzeć będzie można  handmade'owe gadgety i 

wystawę metalowych, steampunkowych rzeźb, 

wśród których znajdzie się 250 kilogramowa 

podobizna dzika. 
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STREFA MODY I DESIGNU
Podczas każdej edycji konwentu zakupić można 

oryginalne akcesoria, biżuterię, ubrania i bieliznę. 

I tym razem na zwolenników dobrego stylu będzie 

czekać strefa Mody i Designu Tattoo Konwent, 

gdzie znajdą stanowiska ciekawych polskich 

marek niezależnych. Wśród wystawców wymienić 

można: 
•  Mr. Gugu & Miss Go : http://www.mrgugu.com 

•  KABAK : http://kabak.com.pl 

•  Mar.ska : http://www.mar-ska.com 

•  Reinkreacja : http://reinkreacja.com 

•  W HAND WORKS : http://whandworks.shopshood.com 

•  dzieńdobry : http://www.dziendobrysklep.com 

•  LEMME : http://www.lemme.pl 

•  PokaBroche:  https://www.facebook.com/PokaBroche 

•  Dwukroopek : http://www.dwukroopek.pl 

•  To MOJE : www.facebook.com/tomojebyrogozinska 

•  Deejo : http://www.deejo.fr 

•  mmz by Werart : http://www.werkart.pl 

•  Cheapo : https://www.cheapobrand.com 

•  Cukier Puder Vintage Store  : http://www.cukier-puder.com 

•  ODIO TEES : http://www.odiotees.com 

•  Black Fire : https://www.facebook.com/BlackFireshop 

•  Czarny : https://www.facebook.com/pg/chodziokota 

•  Hito : http://www.adular.com.pl/ 

•  Jurij : http://koszulkijurij.com 

•  Dirty Town : http://dirrtytownclothing.com 

•  WatchThis! : http://watchthis.pl 

•  INK4U Tattoo : Clothing http://www.ink4u.pl 

•  Sosa Store : https://www.facebook.com/pg/sosastore

Strefa animacji Kinimodo 
Podczas Tattoo Konwent rodzice będą mogli 

zostawić swoje pociechy w specjalnej strefie 

animacji dla dzieci, gdzie najmłodsi spędzą czas 

pod opieką profesjonalnych animatorów. 

Zlot Foodtucków
W trakcie pierwszej edycji Łódź Tattoo Konwent 

odbędzie się mini zlot foodtrucków. W strefie gastro 

stanie kilkanaście samochodów, które swoim 

STREFY TEMATYCZNE I DODATKOWE ATRAKCJE
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menu zadowolą nawet najbardziej wybrednych 

smakoszy. Na miejscu będzie zjeść burgery, frytki, 

słodycze i dania wegetariańskie. Swoją obecność 

potwierdzili: 
•PAPUVEGE : www.facebook.com/papuvege/

•FitFat : www.facebook.com/fitfatkatowice

•Curry Point : www.facebook.com/bistro.currypoint

•Pick Up : www.facebook.com/PICKUP-

BURGER-1395128160787948/

•Frytki Belgijskie : www.facebook.com/frytkibelgijskie

•Wusztzkarry: www.facebook.com/wusztzkarry

Wystawa BLACK '13
W przestrzeni Hali Expo podziwiać będzie 
można kolejną wystawę z serii „Sztuka i tatuaż”. 
Tym razem dzięki wsparciu Inkingz.com 
(inspirującej stronie poświęconej sztuce tatuażu 
i artystom) odwiedzający zobaczą ekspozycję 
pod nazwą "Black 13". Tworzyć ją będą prace 
trzynastu uzdolnionych tatuatorów. Wszystkie 
dzieła wykonane zostały tuszem, ołówkiem lub 
cienkopisem, przez co utrzymane są w czarno-

białej kolorystyce. W gronie wybranych do 
projektu artystów znaleźli się:
• Inez Janiak 
• Joanna Namyślak 
• Beata Filas 
• Jordan Oterski 
• Andrzej Lipa 

• Jakub Kujawa 

• Łukasz Żera 

• Radek "Nikson" Rozek 

• Łukasz Balon 

• Adam Kapuściński 

• Alex Ivanch 

Gośćmi specjalnymi będą łódzki malarz Michał Pisera 

i światowej sławy tatuator stylu black&grey ROBERT 

BORBAS z Budapesztu.

STREFY SPONSORÓW:
• Strefa chill Redbulla z muzyką na żywo

• Merch Tattoo Konwent x medicine STORE 

z oryginalną odzieżą 

• Strefa Kraftverk z rzemieślniczym piwem

STREFY TEMATYCZNE I DODATKOWE ATRAKCJE
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BILETY
Uczestnicy Łódź Tattoo Konwent są uprawnieni 

do wzięcia udziału we wszystkich atrakcjach 

dodatkowych i koncertach. 

Bilety na wydarzenie dostępne są w internetowej 

przedsprzedaży, w cenach:

35 zł - bilet jednodniowy

45 zł - karnet dwudniowy

200 zł - wejściówka VIP*

W kasach, przed wejściem na teren festiwalu 

bilety można zakupić w cenach:

45 zł - bilet jednodniowy

60 zł - karnet dwudniowy

200 zł - wejściówka VIP*

Dzieci do 12. roku życia mają darmowy wstęp na 

festiwal.

 *W cenę biletu VIP wliczone są: wejście do strefy 

chill dla artystów (w godzinach od 15 do 21), 

catering, napoje, alkohol oraz t-shirt z limitowanej 

kolekcji Tattoo Konwent

Bilety i dodatkowe informacje na temat 

wydarzenia znaleźć można na stronie http://lodz.

tattookonwent.pl/



KONTAKT:
Matylda Jellinek

matylda.jellinek@highlite.pl
gsm.604 234 799


