Łódź, 19 marca 2019 roku

Jubileusz 50-lecia działalności artystycznej prof. Bogdana Dowlasza
koncert i prezentacja
Na jubileusz 50-lecia działalności artystycznej prof. Bogdana Dowlasza zapraszają
organizatorzy Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Artystycznej „Cztery dekady
akordeonistyki w Akademii Muzycznej w Łodzi”. Podczas spotkania zaprezentowany
zostanie dorobek artystyczny i pedagogiczny Profesora, a jego utwory zabrzmią w
wykonaniu pedagogów i studentów Akademii Muzycznej w Łodzi. Obchody jubileuszu
odbędą się 29 marca (piątek) o godzinie 16.30, w Sali 12 w Pałacu Akademii Muzycznej w
Łodzi, przy ul. Gdańskiej 32. Wstęp wolny.
Po prezentacji działalności kompozytorskiej i pedagogicznej prof. Bogdana Dowlasza
organizatorzy zaplanowali koncert złożony w całości z kompozycji Profesora.
Zaprezentowana zostanie twórczość kompozytora na akordeon solo oraz muzyka kameralna.
Akordeoniści Leszek Kołodziejski i Aleksander Stachowski wykonają solo utwory Postscriptum
i Accosoftplay. Kompozycja Ab hoc et ab hac zabrzmi w interpretacji tria w składzie: Maria
Wróblewska – flet, Rafał Siedlecki – gitara oraz Oskar Krzywonos – akordeon. Dwie
altowiolistki Jolanta Kukuła-Kopczyńska i Róża Wilczak-Płaziuk interpretować będą
kompozycję Bi-Caleidoskopium. Koncert zakończy wykonanie utworu Pro d'Action na kwartet
smyczkowy. Zespół stworzą skrzypkowie Izabela Ceglińska i Tomasz Bartosiak, altowiolistka
Jolanta Kukuła-Kopczyńska oraz wiolonczelistka Agata Jarecka.
Bogdan Dowlasz urodził się 8 stycznia 1949 roku w Łodzi. Ukończył Franz-Liszt-Hochschule w
Weimarze w klasie Irmgard Sloty-Krieg (w zakresie gry na akordeonie) oraz w klasach
Heinricha Beckera i Herberta Kirmße (w zakresie teorii muzyki i kompozycji). W roku 1996
uzyskał tytuł profesora, a w 1999 mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego. W
latach 1993 – 1999 sprawował funkcję rektora Akademii Muzycznej w Łodzi. Prowadził
mistrzowskie kursy interpretacji zarówno w Polsce, jak i za granicą, był jurorem na
prestiżowych konkursach. Wielu studentów jego klasy to laureaci konkursów krajowych i
międzynarodowych. Jako solista i kameralista brał udział w licznych festiwalach, dokonując
prawykonań utworów współczesnych kompozytorów polskich i obcych. W dorobku
kompozytorskim Bogdana Dowlasza znajdują się utwory solowe i kameralne oraz muzyka
teatralna. Znaczącą pozycję zajmuje literatura na akordeon, w tym pedagogiczna. Za swą
działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis oraz Medalem KEN i Złotą Honorową
Odznaką SPAM.
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