Letnie Koncerty w Altanie
W tegorocznej odsłonie cyklu organizatorzy zaplanowali osiem koncertów – od 10 lipca do 28
sierpnia. Różnorodne programy będą prezentować studenci, absolwenci i pedagodzy Akademii
Muzycznej w Łodzi. Na deskach altany wystąpią składy instrumentalne i wokalno-instrumentalne,
będą też taneczne akcenty. Dominować będzie muzyka estradowa, przeboje operetkowe,
musicalowe oraz najpiękniejsze motywy filmowe. Dopełnieniem koncertowej uczty w zielonych
okolicznościach przyrody będą perkusyjne tryle, swingowe rytmy i fletowe trele. W lipcu na
publiczność czeka dodatkowa atrakcja. W każdą niedzielę o godz. 19 w altanie będą odbywać się
bezpłatne warsztaty kubańskiej salsy.
Letnie spotkania zainaugurują wokaliści Weronika Rekosz i Kuba Anusiewicz, których śpiew
wybrzmi w największych estradowych przebojach. Towarzyszyć będzie im pianistka Aga Gruczek
(10 lipca). Najpopularniejsze standardy jazzowe i nauka tańca swingowego ze szkołą Swinging
Promised Land to propozycja na drugą nidzielę (17 lipca). Obraz światowej sztuki perkusyjnej
zaprezentują utalentowani Ozeasz Błaszczyk i Szymon Brillowski oraz towarzysząca im pianistka
Joanna Kowalewska (24 lipca). Pierwszy miesiąc spotkań zakończymy klasycznie (31 lipca)
koncertem tria fortepianowego. W utworach Astora Piazzolli, Dmitrija Szostakowicza i Gabriela
Faure pianistce Kamili Woźniak będą towarzyszyć flecistka Zofia Dutkiewicz i klarnecistka Wiktoria
Jancz.
Sierpniowe koncertowanie rozpocznie podróż do krainy musicalu. W pierwszą niedzielę miesiąca (7
sierpnia) popularne songi musicalowe zaprezentują student i absolwentki Wydziału Sztuk
Scenicznych: Wojciech Dzwonkowski, Zuzanna Caban, Magdalena Cieślak oraz grający na
fortepianie Cezary Mogielnicki. Tematykę kolejnego koncertu (14 sierpnia) zdominują tańce.
Kwartet smyczkowy: skrzypaczki Paulina Parol i Marcelina Sztekmiler, altowiolista Gustaw
Klubczewski oraz wiolonczelistka Sylwia Trendowicz zaproszą publiczność między innymi do
melancholijnego walca oraz namiętnego tanga. Na pytania egzystencjalne śpiewająco odpowiedzą
bohaterowie kolejnego koncertu (21 sierpnia) – pt. „Życie to kabaret” – wokaliści Barbara Sanecka,
Kamil Olczyk oraz Łukasz Walczak w towarzystwie studenckiego zespołu instrumentalnego.
Jubileuszową edycję letniego koncertowania zakończy (28 sierpnia) „Aria finałowa” w wykonaniu
śpiewaczek Aleksandry Bednarz i Natalii Świerc oraz pianistki Martyny Pietrzak, które pożegnają
łódzkich słuchaczy słynnymi ariami oraz duetami operowymi i operetkowymi.
PLAN KONCERTÓW
ESTRADA NA START!
10 lipca 2022, godz. 17
wykonawcy: studenci i studentki Instytutu Wokalistyki Estradowej
w programie: polska i zagraniczna muzyka estradowa
SWING W ALTANIE
17 lipca 2022, godz. 17
wykonawcy: Studenci Instytutu Instrumentalistyki Jazzowej oraz tancerze ze szkoły tańca
swingowego Swinging Promised Land
w programie: swingowa muzyka taneczna i standardy jazzowe
W ŚWIECIE PERKUSJI
24 lipca 2022, godz. 17

wykonawcy: Ozeasz Błaszczyk, Szymon Brillowski – perkusja, Joanna Kowalewska – fortepian
w programie: muzyka perkusyjna
KLASYCZNE POŻEGNANIE LIPCA
31 lipca 2022, godz. 17
wykonawcy: Kamila Woźniak – fortepian, Zofia Dutkiewicz – flet, Wiktoria Jancz – klarnet
w programie: utwory m.in. L. van Beethovena, C. Saint-Saënsa, A. Piazzolli
W KRAINIE MUSICALU
7 sierpnia 2022, godz. 17
wykonawcy: Zuzanna Caban, Magdalena Cieślak, Wojciech Dzwonkowski – śpiew, Cezary
Mogielnicki – fortepian
w programie: popularne songi musicalowe
KWARTET W TAŃCU
14 sierpnia 2022, godz. 17
wykonawcy: Paulina Parol, Marcelina Sztekmiler – skrzypce, Gustaw Klubczewski – altówka, Sylwia
Trendowicz – wiolonczela
w programie: polskie i zagraniczne walce, tanga i inne utwory taneczne
ŻYCIE TO KABARET
21 sierpnia 2022, godz. 17
wykonawcy: Barbara Sanecka, Kamil Olczyk, Łukasz Walczak – śpiew, studencki zespół
instrumentalny
ARIA FINAŁOWA
28 sierpnia 2022, godz. 17
wykonawcy: Aleksandra Bednarz, Natalia Świerc – śpiew, Martyna Pietrzak – fortepian
w programie: arie oraz duety operowe i operetkowe

