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Absolwenci z batutą 
 
Na wyjątkowy koncert zespołów chóralnych i instrumentalnych zaprasza w niedzielę 25 
lutego Akademia Muzyczna w Łodzi. Wystąpią: Kameralny Chór Żeński Rebelove, Chór 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Akademicka Orkiestra Politechniki Łódzkiej i Orkiestra 
Dęta OSP Szczerców – zespoły prowadzone przez absolwentów łódzkiej Akademii. Koncert 
rozpocznie się o godzinie 18.00 w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Łodzi, przy ul. 
Żubardzkiej 2a. Bilety w cenie 20 zł i 10 zł można nabyć w kasie biletowej AM. 
 
Wszyscy dyrygenci koncertu są absolwentami kierunku edukacja artystyczna w zakresie 
sztuki muzycznej. Z zespołami przygotowali na ten wieczór bogaty program z wieloma 
aranżacjami znanych przebojów. 
 

Rebelové to zespół niespełna dwudziestu pasjonatek śpiewu chóralnego, które występują 
wspólnie od czterech lat. Chór prowadzi wielokrotnie nagradzana dyrygentka Maria Hubluk-
Kaszuba, współpracująca z wieloma łódzkimi zespołami (m.in. Chórem Filharmonii Łódzkiej, 
zespołem Vivid Singers, łódzkim Chórem Nauczycielskim). Rebelové wykona: kilka pieśni 
sakralnych, kompozycje łodzianina Krzysztofa Grzeszczaka inspirowane folklorem i na koniec 
„Diamonds Are a Girl’s Best Friends”, znane publiczności z interpretacji Marylin Monroe. 
 

Członkami Chóru Uniwersytetu Medycznego w Łodzi są studenci tej uczelni oraz absolwenci 
pracujący już zawodowo jako lekarze, farmaceuci czy ratownicy medyczni. Podczas koncertu 
w Akademii chór poprowadzi Justyna Przytulska, która współpracuje z nim jako asystent 
dyrygenta. Zespół wykona kompozycję „The Bell” Johna Høybye, czyli muzyczną opowieść 
inspirowaną baśniami Hansa Christiana Andersena. Chórowi towarzyszyć będzie zespół 
instrumentalny i solistka Martyna Henke.  
 

Akademicka Orkiestra Politechniki Łódzkiej istnieje od 2005 roku i od początku występuje 
pod kierunkiem Ryszarda Jana Osmolińskiego. Tym razem Orkiestrę poprowadzi jej drugi 
dyrygent i skrzypek Piotr Wójcik. W repertuarze zespołu znajduje się zarówno muzyka 
klasyczna, jak i rozrywkowa. Podczas koncertu Orkiestra wykona m.in. tango „Oblivion” 
Astora Piazzolli i wiązankę popularnych przebojów („Muppet Show”, „Don't Worry Be 
Happy”, „Y.M.C.A”).  
 

Założona ponad 100 lat temu Orkiestra Dęta OSP Szczerców, w ostatnich latach, już pod 
batutą Tomasza Kozubowicza, zdobyła liczne nagrody i wyróżnienia. Oprócz tradycyjnych 
marszy ma w swoim repertuarze także pieśni, muzykę filmową i rozrywkową. Wśród kilku 
utworów, które Orkiestra wykona 25 lutego, pojawią się piosenka The Beatles „Obladi, 
Oblada” i przebój z repertuaru Haliny Kunickiej „Orkiestry dęte”. 
 

Więcej informacji o programie koncertu: http://www.amuz.lodz.pl/lifemotion/pl/koncerty-i-
wydarzenia-zapowiedzi/luty-2018/152134-absolwenci-z-batuta-2018-02-25/ 


