ZABAWA PO SĄSIEDZKU
Babra Band tworzy pięcioro przyjaciół – absolwentów Akademii Muzycznej im. F. Liszta w
Budapeszcie. Jedyna w składzie kobieta jest wokalistką, gra też na kontrabasie. Artyści czerpią
pełnymi garściami z tradycji Bałkanów. Dużą rolę przyznają instrumentowi strunowemu
szarpanemu o nazwie tambura, pochodzącemu z Panonii, skąd trafił do sztuki węgierskiej i
cygańskiej. W Inowłodzu Babra Band wykona tradycyjne melodie węgierskie we własnych
opracowaniach.
g. 20 - wystąpi:
BARBRA BAND w składzie: Dániel Koller – tambura/alto tambura / kontra tambura / samica /
baglama / śpiew, Dávid Pozsonyi – alto tambura / tambura / darbuka / tapan / śpiew, Bence Babcsán
– kontra tambura / klarnet / śpiew, Veronika Varga – bass tambura / śpiew główny, Benedek Réti –
akordeon.
W programie:
Tradycyjne melodie węgierskie m.in. „Dunje ranke”, „Semartin”, „Šaban”, „Domakine”, „Ej Čula
Jesam”, „Simbil cveće”, „Darkino”, „Makedonsko oro”, „Oro pade”, „Majka Kćeru”, „Kolo”,
„Graovsko”, „Lepi Ivo”.
Kapela Timingeriu, „rodzinny zespół powstały z potrzeby doświadczania muzyki jako sytuacji w
konkretnym miejscu, czasie i kontekście” – jak mówią jej członkowie. Wspólne granie rozpoczęli 10
lat temu podczas muzycznej wyprawy do Rumunii. Ich muzyka, intencjonalnie odrobinę niedbała,
jest żywiołowa, spontaniczna, o charakterze tanecznym. Łączą się w niej melodie cygańskie,
bałkańskie i żydowskie.
g. 21.30 - wystąpi:
KAPELA TIMINGERIU w składzie: Katarzyna Kapela Timingeriu – skrzypce / śpiew, Jacek
Timingeriu – akordeon / śpiew, Ewa Timingeriu – klarnet / śpiew, Jakub Kurek – trąbka, Jędrzej
Kuziela – instrumenty perkusyjne, Mikołaj Nowicki – kontrabas, Mateusz Rybicki – klarnet.
W programie:
M.in. utwory ze studyjnego albumu „Gadzie i Goje”.
Wydarzenia towarzyszące (Zamek Kazimierza Wielkiego / g.16)
> wystawa prac Anny i Jarosława Luterackich, Galeria Atelier
> „inowłodzkie przysmaki” (Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Inowłodzu)
> „wiejskie smakołyki” (Koło Gospodyń Wiejskich)
Program wycieczki:
Autokar g. 11. Trasa: Łódź – Tomaszów Mazowiecki – Spała – Konewka – Inowłódz – Łódź.
Okolic Inowłodza i samego miasteczka specjalnie polecać nie trzeba – o pięknie nadpilicznej okolicy
pisał chociażby Julian Tuwim w „Kwiatach polskich”. Znajdziemy tu moc interesujących miejsc na co
najmniej kilka wycieczek. Poznamy zatem miejscowy oddział Archiwum Państwowego, gdzie
zobaczymy dokumenty związane z nadaniem praw miejskich Tomaszowowi Mazowieckiemu,
powstaniem styczniowym, Wojciechem Bogusławskim i Władysławem Reymontem. Odwiedzimy
również nowy, a już będący przedmiotem dumy mieszkańców obiekt sportowy w Tomaszowie
Mazowieckim – Arenę Lodową, miejsce treningów polskich olimpijczyków, i Ośrodek Przygotowań

Olimpijskich – Centralny Ośrodek Sportu w Spale. Zgłębimy także tajemnice niezwykłego, ukrytego
w przepastnych lasach dawnej Puszczy Pilickiej (obecnie teren chroniony jako Spalski Park
Krajobrazowy) pochodzącego z okresu II wojny światowej schronu kolejowego w Konewce, do
którego mógł wjechać niegdyś cały skład pociągu wojskowego. Zestaw atrakcji dopełni spacer po
pełnym zabytków, malowniczo położonym nad Pilicą Inowłodzu. Wycieczka odwiedzi jeden z
najcenniejszych zabytków sakralnych naszego regionu – romański obronny kościół św. Idziego (z
przełomu XI i XII w.) i odbudowany w ostatnim czasie z ruin średniowieczny zamek Kazimierza
Wielkiego.

