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Karnawał z Krzesimirem Dębskim w Akademii 
 
Akademia Muzyczna w Łodzi zaprasza na karnawałowy koncert, podczas którego wystąpi słynny 
polski kompozytor, aranżer, dyrygent i skrzypek jazzowy Krzesimir Dębski. Tego wieczoru będzie 
dyrygował Orkiestrą Smyczkową PRIMUZ Akademii Muzycznej w Łodzi, zagra i zaśpiewa, a program 
koncertu wypełni jego muzyka: utwory instrumentalne i znane piosenki z filmów W pustyni i w 
puszczy, Stara baśń oraz Ogniem i mieczem. Koncert odbędzie się w niedzielę 15 stycznia 2017 roku 
w Sali Koncertowej Uczelni o godz. 18.00 (ul. Żubardzka 2a). 
 

Podczas koncertu będzie można usłyszeć Pieśń Heleny z filmu Ogniem i mieczem, Starą baśń z filmu 
pod tym tytułem oraz dwie piosenki z filmu W pustyni i w puszczy: Mama Afryka i kultową Rzekę 
marzeń. Do piosenek głosu użyczą członkinie Orkiestry Smyczkowej PRIMUZ: Katarzyna Sut, Dominika 
Sznajder i Marta Wróblewska, które oprócz gry na instrumencie odnajdują się znakomicie także w roli 
wokalistek. Z utworów instrumentalnych Dębskiego zabrzmią m.in. dwie kompozycje z solową partią 
skrzypiec (Dos lid far a jidisze fidl i New Romantic Temptation), którą zagra Sławomira Wilga. 
 

Karnawałowy koncert nie będzie pierwszym spotkaniem Krzesimira Dębskiego z Orkiestrą PRIMUZ. W 
2012 roku młodzi muzycy zadebiutowali przed łódzką publicznością, a koncert uświetnił wówczas – 
dyrygując swoim utworem – sam Krzesimir Dębski. Od tamtej pory PRIMUZ rozwija się i koncertuje, a 
dzięki odwadze i zaangażowaniu swojego założyciela i szefa artystycznego, cenionego skrzypka 
Łukasza Błaszczyka, młodzi artyści mają szansę eksperymentować w różnych stylach. W ramach 
łódzkiego AŻ Festiwalu w 2015 roku towarzyszyli Kevinowi Kennerowi w Koncercie fortepianowym e-
moll Chopina i zagrali koncert muzyki rozrywkowej z Big Bandem Akademii pod dyrekcją Tomasza 
Szymusia, a w 2016 roku wystąpili z legendarnym jazzmanem Adamem Makowiczem. Na luty 
przygotowują już kolejne koncerty: projekt Culture Clash. Jazz&Rock na smyczki w aranżacjach 
Wojciecha Lemańskiego (16 lutego) oraz klasyczny repertuar ze znakomitymi gośćmi (19 lutego). 
Informacje o dostępności miejsc na koncerty na www.amuz.lodz.pl. 
 

Zapowiadane koncerty Orkiestry, łączące tradycję ze współczesnością, są częścią projektu 
„Organizacja norwesko-polskich działań upowszechniających rezultaty projektu Akademii Muzycznej 
im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi” w ramach inwestycji „Stworzenie nowoczesnej przestrzeni 
koncertowej i zachowanie historycznego dziedzictwa kulturowego Łodzi poprzez realizację prac 
konserwatorsko-rewitalizacyjnych w Pałacu Karola Poznańskiego”. Prace w „Pałacu Muzyki” toczą się 
dzięki wsparciu z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i 
Norwegii, oraz środków krajowych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
 

Projekt konserwatorsko-rewitalizacyjny realizowany na ponad 600 m2 Pałacu dobiega końca. Jego 
uroczyste zakończenie jest planowane w marcu br., a już w lutym Uczelnia zaprasza do zwiedzania 
zrewitalizowanych wnętrz. Zaplanowano 4 wycieczki: 2 i 3 lutego (godz. 16.00 i 18.00). Zapisy: tel. 
42 662 16 45 lub e-mail: promocja@amuz.lodz.pl. 
 
Więcej informacji: http://www.amuz.lodz.pl/lifemotion/pl/koncerty-i-wydarzenia-
zapowiedzi/styczen-2017/151038-koncert-karnawalowy-z-krzesimirem-debskim-2017-01-15/ 


