
 
 

Łódź, 5 lipca 2017 roku 

 
Smyczki i muzyka filmowa w Parku Źródliska 

 
Już w najbliższą niedzielę 9 lipca o godz. 17.00 w Parku Źródliska I zainagurowany zostanie tegoroczny cykl 
plenerowych „Letnich Koncertów w Altanie”. Podczas pierwszego koncertu wystąpi Kwartet AdHoc, w którego 
skład wchodzą młodzi utalentowani muzycy – studenci i absolwenci łódzkiej Akademii Muzycznej: Martyna Sułek 
(skrzypce), Kinga Czech (skrzypce), Krzysztof Smakowski (altówka) oraz Marta Wróblewska (wiolonczela). W ich 
wykonaniu zabrzmi m.in. muzyka z filmów „Zapach kobiety”, „Misja”, „Gwiezdne wojny” i „Polskie drogi”. Na 
koncerty zapraszają: Zarząd Zieleni Miejskiej i Akademia Muzyczna w Łodzi, obowiązuje wstęp wolny.  
 

Młodzi muzycy przygotowali na koncert długą listę przebojowych utworów, którą otwiera słynne tango „Por una 
cabeza” Carlosa Gardela z filmu „Zapach kobiety”. W programie znajdują się zaaranżowane na kwartet smyczkowy 
kolejne tematy z muzyki do filmów: „Gwiezdne wojny”, „Misja”, „Herkules”, „Śniadanie u Tiffany'ego”, „Polskie 
drogi”, „Titanic”, jak i znane wszystkim kultowe już piosenki: „Yesterday” Johna Lennona i Paula McCartneya, „What 
a Wonderful World” ukochane w wykonaniu Louisa Armstronga, „Hallelujah” Leonarda Cohena, hit z repertuaru 
Franka Sinatry „Strangers in the Night” i przebój Andrei Bocellego „Con te partirò”. Pośród lirycznych fraz zabrzmią 
również taneczne rytmy „Copacabany” Barry’ego Manilowa i „Libertanga” Astora Piazzolli.  
„Zielona Łódź” i Akademia Muzyczna już po raz piąty zapraszają wspólnie na koncerty w Parku Źródliska. Tą 
inicjatywą organizatorzy przywrócili tradycję koncertowania w zabytkowej altanie, w której już pod koniec XIX wieku 
w każdy letni świąteczny dzień występowała orkiestra powstała przy fabrykach Scheiblera. W koncertach biorą udział 
pedagodzy, studenci i absolwenci Akademii. Różnorodne składy instrumentalne i wokalno-instrumentalne oraz 
ciekawy program sprawiają, że wakacyjne koncerty cieszą się niezmiennie ogromnym zainteresowaniem łodzian. 
 
 Program koncertu kwartetu AdHoc / 9 lipca 2017 
Kwartet smyczkowy AdHoc w składzie: Martyna Sułek (skrzypce), Kinga Czech (skrzypce), Krzysztof Smakowski 
(altówka), Marta Wróblewska (wiolonczela) 
 

Por una cabeza – Carlos Gardel 
Yesterday – John Lennon, Paul McCartney 
What a Wonderful World – Bob Thiele, George David Weiss 
Star Wars Theme – John Williams 
Hercules – Alan Menken 
Hallelujah – Leonard Cohen 
Moon River – Henry Mancini 
Libertango – Astor Piazzolla 
Strangers in the Night – Bert Kaempfer 
Polskie drogi – Andrzej Kurylewicz 
Titanic – James Horner 
Obój Gabriela – Ennio Morricone 
Con te partirò (Time to Say Goodbye) – Francesco Sartori 
Copacabana – Barry Manilow 
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