Łódź, 27 listopada 2018 roku

73. sesja Musica Moderna
Exprezz Duo, ElettroVoce, studenckie loopy i bity oraz jubileusz Profesora Krauzego
W ramach zimowej edycji spotkań z muzyką najnowszą, zaplanowano siedem koncertów, z których
większość odbędzie się w dniach 3-6 grudnia 2018 roku. Podczas nich zaprezentują się studenci
Akademii Muzycznej w Łodzi oraz zaproszeni goście – specjaliści w zakresie muzyki najnowszej.
Będą to zespoły: Exprezz Duo, czyli Cezariusz Gadzina i Anna Ciborowska, ElettroVoce – Agata Zubel
i Cezary Duchnowski oraz kameraliści z Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Podczas sesji
obchodzone będą również 80. urodziny kompozytora Zygmunta Krauzego. Organizatorzy
zapraszają na rozmowę z Jubilatem i koncert monograficzny. Wszystkie wydarzenia odbywać się
będą w Pałacu Akademii Muzycznej w Łodzi przy ul. Gdańskiej 32. Wstęp wolny.
Pierwszymi gośćmi 73. sesji Musica Moderna będzie zespół Exprezz Duo, który tworzą saksofonista
Cezariusz Gadzina oraz pianistka Anna Ciborowska. Stylistyką zespołu jest łączenie muzyki
współczesnej z improwizacją. W programie koncertu w ramach sesji artyści wykonają utwory
kompozytorów polskich: Sławomira Kaczorowskiego, Wiesława Rentowskiego, Krzysztofa Komedy
oraz improwizacje na tematy z utworów Fryderyka Chopina. Koncert odbędzie się 3 grudnia
(poniedziałek) o godzinie 18.15 w Sali 12. Twórczość kompozytorów związanych z Katedrą
Kompozycji Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zaprezentowana zostanie
podczas koncertu „Słowo w dialogu z muzyką…”. Pieśni do tekstów m.in. Czesława Miłosza i Marii
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej zabrzmią w wykonaniu wokalistów Agaty Chodorek i Stefana Astakhova
oraz pianistek Aleksandry Orłukowicz i Moniki Kruk. Program drugiej części wypełnią autorskie
utwory inter- i multimedialne, które usłyszymy w wykonaniu znakomitego zespołu ElettroVoce.
Koncert odbędzie się 6 grudnia (czwartek) o godzinie 18.00 w Sali 12.
W bieżącym roku światowej sławy kompozytor i pedagog łódzkiej Akademii prof. Zygmunt Krauze
obchodzi 80. urodziny. Podczas spotkania z Jubilatem rozmowy toczyć się będą wokół zagadnień jego
twórczości, ale organizatorzy mają nadzieję, że kompozytor zechce także opowiedzieć o spotkaniach
z wybitnymi artystami, ciekawych podróżach i ulubionych miejscach na świecie. Spotkanie odbędzie
się 5 grudnia (środa) o godzinie 16.30 w Sali 28. Następnie podczas monograficznego koncertu
urodzinowego, w wykonaniu artystów związanych z Łodzia, zabrzmią kompozycje Zygmunta Krauze:
Kwintet fortepianowy, pieśni do słów T. Różewicza, „Aus aller Welt stammende” i „Okruchy pamięci”.
Koncert odbędzie się 5 grudnia (środa) o godzinie 18.15 w Sali 31.
Pozostałe trzy koncerty sesji przedstawiać będą dokonania młodych twórców i odtwórców. Wpisują
się one w historię sesji Musica Moderna, były bowiem organizowane poczynając od jej pierwszych
edycji. Dwa koncerty „Młodzi kompozytorzy. Młodzi wykonawcy” odbędą się: 4 grudnia (wtorek) oraz
5 grudnia (środa), oba o godzinie 12.00, w Sali 12. Organizatorzy polecają także koncert muzyki
elektronicznej, podczas którego zabrzmią bity, loopy, trans, synthpop, techno, dance… i inne
eksperymenty dźwiękowe młodych kompozytorów. Koncert odbędzie się 4 grudnia (wtorek) o
godzinie 18.00 w Sali 12.
Więcej informacji:
http://www.amuz.lodz.pl/pl/wydarzenia/73-sesja-musica-moderna
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