
 
Łódź, 2 sierpnia 2016 roku 

 
Zielony jazz 
 
„Od-jazz-dowo” będzie w najbliższą niedzielę 7 sierpnia w Parku Źródliska! Taki tytuł nosi piąty już „Letni koncert 
w Altanie”, a jego wykonawcami będą studenci specjalności jazzowych Akademii Muzycznej w Łodzi. Wystąpią: 
Dariusz Stanisławski – saksofon, Szymon Szyszka – fortepian, Rafał Różalski – kontrabas i Bartosz Stępień – 
perkusja. „Zieloni” w temacie nie są, bo jazz to ich pasja i pomysł na życie. Zagrają głównie standardy z lat 40-tych, 
50-tych i 60-tych, a także nowsze tematy, m.in. z albumów Chicka Corei. Początek koncertu jak zwykle o godz. 
17.00, wstęp wolny. 

 
Specjalności jazzowe pojawiły się w programie studiów łódzkiej Akademii niedawno. Trzej wykonawcy 
zapowiadanego koncertu należą do pierwszego rocznika studentów jazzu, którzy rozpoczęli naukę w 2015 roku i 
właśnie ukończyli pierwszy rok studiów: Dariusz Stanisławski w klasie saksofonu jazzowego Jacka Delonga, Szymon 
Szyszka w klasie fortepianu Witolda Janiaka i Bartosz Stępień w klasie perkusji Piotra Biskupskiego. Kontrabasista 
Rafał Różalski rozpocznie studia pod kierunkiem Pawła Puszczało w październiku br. Są młodzi i pełni pasji, grają w 
różnych składach i formacjach, poszukując swojego miejsca na muzycznej scenie. W Parku Źródliska w ich wykonaniu 
usłyszymy jedenaście utworów. Będą mniej i bardziej znane tematy muzyczne, zróżnicowane stylistycznie, m.in. 
ballady, trochę swingu, bebopu i latynoskich rytmów. Każdy zanuci „The Shadow of Your Smile” Johnny’ego 
Mandela, piosenkę znaną z repertuaru Barbry Streisand i Franka Sinatry, każdy rozpozna liryczne frazy Luiza Bonfy z 
filmu „Czarny Orfeusz” i da się porwać rytmom słynnego standardu „Spain” Chicka Corei. Polecamy! I przypominamy, 
że na słuchaczy czekają krzesła, leżaki, koce, ławki i dobra pogoda!…   
 
„Letnie koncerty w Altanie”  ǀ  program koncertu 7 sierpnia pt. „Od-jazz-dowo”  
wykonawcy 
Dariusz Stanisławski – saksofon 
Szymon Szyszka – fortepian 
Rafał Różalski – kontrabas 
Bartosz Stępień – perkusja 
 
program 

1. Bernie Miller – Bernie's Tune 
2. Johnny Mandel – The Shadow of Your Smile 
3. Stanley Turrentine – Sugar 
4. Charlie Parker – Moose the Mooche 
5. Benny Golson – Whisper Not 
6. Harry Warren – There Will Never Be Another You 
7. Guy Wood – My One and Only Love 
8. Chick Corea – Spain 
9. Sonny Rollins – St. Thomas 
10. Luiz Bonfá – Black Orpheus (Manhã de Carnaval) 
11. Chick Corea – Space 

 
 
Organizatorzy „Letnich koncertów w Altanie”: 
Zielona Łódź – www.zielonalodz.info ǀ Akademia Muzyczna w Łodzi – www.amuz.lodz.pl 


