
 
 

Łódź, 2 lipca 2018 roku 
 

Cztery klarnety na dobry początek! 
 
W niedzielę 8 lipca rozpocznie się cykl „Letnich Koncertów w Altanie” w Parku Źródliska, zorganizowany już po raz 
szósty przez Zarząd Zieleni Miejskiej i Akademię Muzyczną w Łodzi. Inauguracją cyklu będzie występ klarnetowego 
zespołu Subito Quartet pt. „Summertime z klarnetem”. Początek jak zwykle o godz. 17.00, wstęp wolny. 
 
Plenerowe koncerty w zabytkowej altanie w Parku Źródliska będą odbywać się w każdą niedzielę od 8 lipca do 26 
sierpnia. W programach ośmiu koncertów, których wykonawcami są studenci i pedagodzy łódzkiej Akademii 
Muzycznej, dominuje muzyka filmowa, rozrywkowa i jazzowa, nie zabraknie również hitów muzyki klasycznej. 
Pierwszy tegoroczny koncert w wykonaniu Subito Quartet zdominują rytmy taneczne. Będzie to m.in. słynne tango 
„Adios muchachos” i inne rytmy latynoamerykańskie, marsze, kilka ragtime’ów Scotta Joplina, tańce węgierskie i 
żydowskie. Pośród nich zabrzmią również swingujące i bluesowe frazy oraz wielkie przeboje, m.in. George’a 
Gershwina „Summertime” i standard „Oh, Lady Be Good!”, a także słynna „Aria na strunie G” Jana Sebastiana Bacha. 
 

Subito Quartet to grupa przyjaciół – studentów Akademii Muzycznej w Łodzi, których zamiłowanie do klarnetu, jego 
brzmienia i możliwości, zainspirowało do połączenia swych pasji. Artyści pragną popularyzować muzykę klarnetową 
oraz dzielić się radością i przeżyciami, jakich dostarcza im wspólne muzykowanie. Zespól istnieje od 2017 roku i 
pracuje pod kierunkiem dra hab. Roberta Stefańskiego. Podczas koncertu w Parku Źródliska zespół wystąpi wspólnie 
ze swoim pedagogiem. Zagrają: Bartosz Jawor – klarnet, Robert Stefański – klarnet, Diana Śliwińska – klarnet, Tomasz 
Piątek – klarnet basowy. Dotychczas kwartet występował w Łodzi i okolicach oraz na Międzynarodowym Festiwalu 
Klarnetowym w Szczecinie, zyskując uznanie i sympatię publiczności. W jego repertuarze znajdują się kompozycje 
klasyczne i rozrywkowe.  
 

Organizatorzy „Letnich koncertów w Altanie” przywracają tradycję koncertowania w Parku Źródliska, gdzie już pod 
koniec XIX wieku w każdy letni świąteczny dzień występowała orkiestra działająca przy fabrykach Scheiblera. Cykl, 
zainaugurowany w 2013 roku, cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem łodzian z kilku powodów: nastrojonego 
wakacyjnie repertuaru i bardzo dobrych wykonawców, pięknego miejsca i beztroskiej atmosfery.  
W ostatnich dniach został doceniony również przez jury plebiscytu „Punkt dla Łodzi”. W niedzielę 1 lipca Zielona 
Łódź i Akademia Muzyczna otrzymały to honorowe wyróżnienie za „konsekwentne ożywianie piękną muzyką 
miasta latem (w pięknych okolicznościach przyrody) oraz za nawiązanie do tradycji z czasów Łodzi fabrykanckiej”. 
 
 „Letnie Koncerty w Altanie”  ǀ  program koncertu 8 lipca pt. „Summertime z klarnetem” 
Felix Mendelssohn-Bartholdy – Pieśń bez słów 
Alec Templeton – Bach Goes to Town. Prelude and Fugue in Swing 
Johann Sebastian Bach – Aria na strunie G 
Claude Debussy – Cake Walk 
Franz Schubert – Marcia Militare 
Johannes Brahms – Taniec węgierski nr 5 
George Gershwin – Summertime z opery Porgy and Bess; Oh, Lady Be Good! 
Scott Joplin – Peacherine Rag; The Strenuous Life; The Entertainer 
Mike Curtis – Klezmer Triptych 
Kurt Weill – fragmenty z Opery za trzy grosze 
Beatriz Lockhart – Merengue z cyklu Estampas Criollas 
Julio César Sanders – Adios muchachos 
Johann Strauss – Radetzky March 
 



 
 
 
Wykonawcy – Subito Quartet: 
Bartosz Jawor – klarnet 
Robert Stefański – klarnet 
Diana Śliwińska – klarnet 
Tomasz Piątek – klarnet basowy 
 
Organizatorzy „Letnich koncertów w Altanie”:  
Zielona Łódź →  www.facebook.com/Zielonalodz 
Akademia Muzyczna w Łodzi → www.facebook.com/akademiamuzycznalodz 
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