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Od Straussa do Joplina 
 
Znane melodie z kompozycji m.in. Piotra Czajkowskiego i Johanna Straussa, przeplatane 
synkopowanymi rytmami ragtime’ów Scotta Joplina i porywającymi do tańca utworami 
twórców latynoamerykańskich, to propozycja na najbliższy Letni Koncert w Altanie w Par-
ku Źródliska I. W niedzielę 22 sierpnia o godz. 17.00 rozpocznie się plenerowy koncert 
z udziałem Mezzo Trio – zespołu, w którego skład wchodzą: Wiktoria Jancz, Diana Śliwiń-
ska i Jakub Kubat – utalentowani klarneciści, studenci Akademii Muzycznej w Łodzi. 
 
Będzie to już czwarta koncertowa niedziela w Parku Źródliska I w tym sezonie wakacyjnym. 
Zróżnicowany program koncertu usatysfakcjonuje każdego melomana, który zamierza spę-
dzić niedzielne popołudnie w malowniczych okolicznościach przyrody, przysłuchując się nie-
co lżejszym brzmieniom od tych na co dzień prezentowanych w salach filharmonicznych. 
Organizatorzy wydarzenia – Zielona Łódź, Łódzkie Centrum Wydarzeń i Akademia Muzyczna 
w Łodzi – zachęcają do uczestnictwa i wspólnego „przeniesienia się w czasie do początków 
XX wieku w Łodzi”, kiedy w altanie organizowane były koncerty na świeżym powietrzu z mu-
zyką instrumentalną na żywo.  
 
Na najbliższym Letnim Koncercie wszystkie utwory zabrzmią w aranżacjach na trio klarneto-
we. Wśród nich znajdą się Włoska pieśń z Albumu dziecięcego op. 39 i bogata w powszechnie 
znane tematy muzyczne Suita z baletu Dziadek do orzechów op. 71a Piotra Czajkowskiego. 
Nie zabraknie kochanych przez publiczność dzieł Johanna Straussa (syna). Nie będą to jednak 
walce, z których kompozytor zasłynął przede wszystkim, a pełna muzycznego humoru Pizzi-
cato Polka C-dur oraz Marsz Radetzkiego op. 228, który zgodnie z wieloletnią tradycją pre-
zentowany jest rokrocznie na zakończenie Koncertów Noworocznych Filharmoników Wie-
deńskich. Klasyczną część programu dopełnią salonowe utwory kompozytorów francuskich, 
miniatury muzycznego impresjonisty i symbolisty Claude’a Debussy’ego Le petit nègre C-dur 
i Golliwog’s Cake-walk z Kącika dziecięcego oraz przepełniona dziecięcą radością i naiwnością 
Toys Parade Serge’a Duchêne’a. 
 
W nastrój amerykańskich klubów muzycznych sprzed ponad stu lat wprowadzą słuchaczy 
trzy ragtime’y Scotta Joplina: Peacherine Rag, The Strenuous Life i wpisujący się w klasykę 
kultury popularnej The Entertainer. Z kolei charakterystyczne rytmy iberyjskie i latynoamery-
kańskie usłyszeć będzie można w Tangu z suity España op. 165 hiszpańskiego twórcy Isaaca 
Albéniza i w utworze Tico-Tico no fubá brazylijskiego kompozytora znanego pod pseudoni-



 

mem Zequinha de Abreu. Estampas criollas Urugwajki Beatriz Lockhart stanowić będą mu-
zyczną pocztówkę ilustrującą kulturę kreolską.  
 
Ten zróżnicowany program wykona Mezzo Trio, zespół złożony ze studentów klarnetu Aka-
demii Muzycznej w Łodzi. Wiktoria Jancz , Diana Śliwińska i Jakub Kubat mają na swoim kon-
cie sukcesy na konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych zarówno w kategoriach so-
lowych, jak i kameralnych. Nagrody i wyróżnienia przyznano im na m.in. International Music 
Competiton OPUS 2021 w Krakowie, International Competition of performers on wind and 
percussion instruments BEL SUONO w Rosji czy WORLD OPEN Online Music Competition. 
Sylwetki wykonawców przybliży pokrótce Piotr Mika, który poprowadzi niedzielny koncert 
i wprowadzi publiczność w świat prezentowanych utworów i ich twórców. 
 
 
Organizatorzy „Letnich koncertów w Altanie”: 
Zielona Łódź → www.facebook.com/Zielonalodz 
Łódzkie Centrum Wydarzeń → www.facebook.com/LodzkieCentrumWydarzen 
Akademia Muzyczna w Łodzi → www.facebook.com/akademiamuzycznalodz 
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