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KONCERTY I WYDARZENIA 

Pierwsze dni maja obfitować będą  

w wydarzenia artystyczne. Na deskach 

Sali Koncertowej zaprezentują się: Big 

Band, Orkiestra Dęta oraz studenci 

specjalności musical. Ponadto w ostat-

nich w tym roku akademickim, muzycz-

nych odsłonach wybrzmią koncerty cy-

kliczne: Con tres, Estrada Młodych,  

a także Wieczory organowe. Zapra-

szamy do zapoznania się z kalenda-

rium.  

 

Koncert Letni  

Orkiestry Dętej 

 

Jak co roku sezon letni zainauguruje 

hucznie Orkiestra Dęta Akademii Mu-

zycznej w Łodzi. Pod batutą Artura Cze-

reszewskiego orkiestra wraz z gośćmi – 

skrzypaczką Ludwiką Mają Tomaszew-

ską i trębaczem Naumem Gorbuleacem 

– zaprezentuje efektowny repertuar. 

Koncert rozpoczną trzy wielkie prze-

boje: fortepianowa miniatura Marsz trolli 

z suity Utwory liryczne op. 54 Edvarda 

Griega w aranżacji na orkiestrę dętą, 

Karnawał wenecki Jeana Baptiste’a Ar-

bana z partią solową trębacza Nauma 

Gorbuleaca, studenta łódzkiej Akade-

mii, oraz Danse Macabre Camille’a Sa-

int-Saënsa. Partię skrzypiec w tym 

utworze, zwanym często Tańcem szkie-

letów, wykona Ludwika Maja Toma-

szewska – pedagog Akademii Muzycz-

nej i koncertmistrz orkiestry Teatru 

Wielkiego w Łodzi. Następnie w wyko-

naniu orkiestry zabrzmią utwory kompo-

zytorów współczesnych. Będą to: Ara-

besque Samuela Hazo, Symphonic 

Overture Jamesa Bernesa, Disney Fe-

stival Toshio Mashimy oraz Year of the 

Dragon Phillipa Sparke’a. Muzyczną 

ciekawostką podczas koncertu będzie 

utwór Spotlights, w którym oprócz Or-

kiestry Dętej zagra również kwartet sak-

sofonowy. Wystąpią saksofoniści: Da-

niel Kobielski, Rafał Bronk, Artem Li-

tviniuk i Julia Mielczarek. Na finał za-

brzmi kompozycja Henry’ego C. Crea-

mera i Berta A. Williamsa na kwintet 

http://www.amuz.lodz.pl/lifemotion/pl/wydarzenia/koncert-letni-orkiestry-detej/


Redakcja: Marta Włodarczyk, Biuro Promocji Akademii Muzycznej w Łodzi 

dęty. That’s a Plenty wraz z towarzysze-

niem Orkiestry wykonają: Marcin Lesie-

wicz i Jarosław Bakalarczyk (trąbka), 

Klaudia Kwasowska (róg), Grzegorz 

Sowa (puzon) oraz Adrian Rajek (tuba). 

Klasyczna Orkiestra Dęta Akademii Mu-

zycznej powstała w roku akademickim 

1999/2000 i aktywnie działa do dnia dzi-

siejszego. Repertuar zespołu jest bar-

dzo różnorodny, a jego koncerty odby-

wają się kilka razy w roku w murach 

Akademii – i nie tylko. Tradycją stały się 

uroczyste koncerty noworoczne, pod-

czas których orkiestra wykonuje utwory 

klasyczne (fragmenty z oper, walce 

Straussa) i rozrywkowe. Od 2011 roku 

zespołowi przewodzi Artur Czereszew-

ski – dyrygent i waltornista, major Woj-

ska Polskiego. Jest laureatem wielu 

konkursów instrumentalnych, ma także 

duże doświadczenie w prowadzeniu or-

kiestr wojskowych, m.in. Orkiestry Re-

prezentacyjnej Wojsk Lądowych, obec-

nie Orkiestry Wojskowej w Warszawie. 

Koncert Letni odbędzie się 7 maja (po-

niedziałek) o godzinie 18.00, w Sali 

Koncertowej Akademii Muzycznej w Ło-

dzi, przy ul. Żubardzkiej 2a. Bilety w ce-

nie 20 zł i 10 zł można nabyć w kasie 

biletowej AM.  

 

Dwie ody do młodości 

Scenę, podczas dwóch najbliższych 

koncertów z cyklu Wieczory muzyczne, 

we władanie obejmą członkowie stu-

denckich kół naukowych Akademii Mu-

zycznej w Łodzi. Pierwszego wieczoru 

wystąpią młodzi artyści z: Koła Miłośni-

ków-Wykonawców Muzyki Kameralnej, 

Koła Naukowego Klarnecistów i Koła 

Naukowego Gitarzystów. Muzycznym 

reprezentantem Koła Naukowego Klar-

necistów będzie Dominik Domińczak, 

który zagra solo kompozycje Ewy Fa-

biańskiej-Jelińskiej i Henry’ego Suter-

meistera. W wykonaniu gitarzystów Ka-

liny Polańskiej i Rafała Siedleckiego, 

dwukrotnie zabrzmią wariacje: Leo 

Brouwera (Variations on a theme of 

Django Reinhardt) i Carla Domenico-

niego (Variations on an Anatolian Folk 

Song). Koło Miłośników-Wykonawców 

Muzyki Kameralnej przygotowuje na ten 

dzień ponad półgodzinny program  

z pieśniami i duetami m.in.: Hectora 

Berlioza, Johannesa Brahmsa i An-

tonína Dvořáka. Zaśpiewają także tra-

dycyjne pieśni neapolitańskie. Wystąpią 

wokaliści: Karolina Benke, Zuzanna Ci-

szewska, Martyna Czausz, Joanna 

Depczyńska, Martyna Garnys, Aleksan-

dra Hawro-Łyko, Zhuqing Jia, Agata 

Kawełczyk, Katarzyna Kłosowska, Ka-

tarzyna Toboła, Liliana Warcholińska, 

oboistka Wiktoria Kostrzewa, a przy for-

tepianie zasiądzie opiekun Koła – Do-

rota Brolik-Bekrycht. Koncert odbędzie 

się 7 maja (poniedziałek) o godzinie 

18.15, w Sali 12 w Pałacu Akademii Mu-

zycznej w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 32. 

Wstęp wolny.  
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Kolejne spotkanie ze studencką energią 

poświęcone będzie muzyce na obój. 

Studenci działający w Kole Naukowym 

Oboistów przedstawią utwory m.in. 

twórców romantycznych: Austriaka Jo-

hanna Nepomuka Hummla i Niemca 

czeskiego pochodzenia Johanna 

Wenzla Kalliwody. Zabrzmi także mu-

zyka kompozytora XX-wiecznego Paula 

Hindemitha. Koncert odbędzie się 14 

maja (poniedziałek) o godzinie 18.15,  

w Sali Kameralnej Akademii Muzycznej 

w Łodzi, przy al. 1 Maja 4. Wstęp wolny.  

 

Wieczór organowy 

Katedra Organów i Muzyki Kościelnej 

zaprasza na kolejny koncert z cyklu 

Wieczorów organowych. Tym razem do 

instrumentu zasiądą nasi studenci  

z klas organów prof. dra hab. Piotra 

Grajtera, dra hab. Krzysztofa Urbaniaka 

i mgra Łukasza Mosura. A będą to mia-

nowicie: Marta Hreskova, Wojciech Bu-

czyński, Piotr Dziewiecki i Mateusz Ka-

miński. W ich wykonaniu zabrzmią ba-

rokowe kompozycje Johanna Seba-

stiana Bacha i Dietericha Buxtehudego 

oraz XIX-wieczne utwory Cesara 

Francka. Wieczór organowy odbędzie 

się we wtorek, 8 maja 2018 roku o go-

dzinie 18.00 w Sali Organowej w Pałacu 

Akademii Muzycznej w Łodzi, przy ul. 

Gdańskiej 32. Wstęp wolny. 

 

Estrada Młodych 

Wykonawcami koncertu z cyklu Estrada 

Młodych będą dwaj studenci z Conse-

rvatorio di Musica „Claudio Monteverdi” 

w Bolzano. Wykonają fortepianową mu-

zykę romantyczną i XX-wieczną. Kyo-

suke Miyano kształci się w klasie forte-

pianu prof. Giorgii Alessandry Brustii. 

Zaprezentuje dwie kompozycje z XIX 

wieku. Refleksyjną i liryczną Balladę  

f-moll op. 52 Fryderyka Chopina oraz 

ośmioczęściową Kreislerianę op. 16 

Roberta Schumanna dedykowaną Pol-

skiemu wirtuozowi. Kreisleriana inspiro-

wana była postacią wykreowaną przez 

E. T. A. Hoffmana – maniakalnym dyry-

gentem Kreislerem – i tak jak on repre-

zentuje mnogość kontrastowych nastro-

jów. Drugim bohaterem koncertu będzie 

Jiang Zhihua z klasy fortepianu prof. 

Giovanniego Vitalettiego. Zaprezentuje 

muzykę rosyjską. Zabrzmią Skazki  

op. 20 i Sonata tragica op. 39 nr 5  

Nikolaja Medtnera. Był nieco młodszym 

twórcą współczesnym Rachmanino-

wowi i Skriabinowi, większość jego 

kompozycji napisana została na forte-

pian solo, a wszystkie jego utwory za-

wierają partię fortepianu. Jiang Zhihua 

wykona także muzykę najsłynniejszego 

bodaj kompozytora rosyjskiego – Piotra 

Czajkowskiego – Temat z wariacjami 

op. 19 nr 6. Na finał zagra IX Rapsodię 

węgierską es-moll Ferenca Liszta. Kon-

cert z muzyką fortepianową odbędzie 

się 10 maja (czwartek) o godzinie 

18.00, w Sali 12 w Pałacu Akademii Mu-

zycznej w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 32. 

Wstęp wolny. 

 

 
 

Koncert fortepianowy 

Studenci klas fortepianu Akademii Mu-

zycznej im. Ignacego Jana Paderew-

skiego w Poznaniu zagoszczą  
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w murach łódzkiej uczelni muzycznej. 

Podczas wieczoru zabrzmią utwory na 

fortepian solo. Wieczór rozpocznie 

Chaccone d-moll BWV 1004 Johanna 

Sebastiana Bacha w aranżacji Ferrucio 

Busoniego. Barokowe dzieło wykona 

Jaime Peñate Conde – student II roku 

studiów magisterskich z klasy prof. dr 

hab. Anny Organiszczak i dr. hab. Pio-

tra Szychowskiego. Jan Gzella – stu-

dent II roku studiów licencjackich  

z klasy prof. dr hab. Alicji Kledzik zagra 

trzyczęściową Sonatę cis-moll op. 27  

nr 2 Ludwiga van Beethovena, Sonet  

nr 104 Pace non trovo z cyklu 3 Sonety 

Petrarki Ferenca Liszta oraz Etiudę  

dis-moll op. 8 nr 12 Aleksandra Skria-

bina. Następnie trzy części – Pagodes, 

La soirée dans Grenade i Jardains sous 

la pluie z utworu Estampes Claude’a 

Debussy’ego wykona Giuseppe D’Aloi 

– student II roku studiów magisterskich  

z klasy prof. dr hab. Anny Organiszczak 

i dr. hab. Piotra Szychowskiego. Kon-

cert zakończy Polonez fis-moll op. 44 

Fryderyka Chopina oraz trzy Preludia  

z op. 23: d-moll, D-dur i B-dur Siergieja 

Rachmaninowa. Kompozycje zabrzmią 

w wykonaniu Cypriana Sekreckiego – 

studenta II roku studiów magisterskich, 

który kształci się w klasie prof. dr hab. 

Alicji Kledzik. Koncert odbędzie się 11 

maja (piątek) o godzinie 18.00, w Sali 

12 w Pałacu Akademii Muzycznej w Ło-

dzi przy ul. Gdańskiej 32. Wstęp wolny. 

 

Majowa huśtawka 

Utwory złotej ery swingu, hity big ban-

dów z lat 1940-2010 oraz wokalne prze-

boje z repertuaru m.in.: Elli Fitzgerald, 

Franka Sinatry, Diany Krall i Billie Holi-

day, zabrzmią w wykonaniu Big Bandu 

Akademii Muzycznej pod dyrekcją 

Jacka Delonga oraz wokalistki Marty 

Wilk. Program koncertu będzie jak 

swingująca huśtawka – od spokojnych 

ballad, do rytmicznych ragtime’ów i na 

powrót w obszary smooth jazzu. Pu-

bliczność wysłucha zarówno kompozy-

cji instrumentalnych, jak i wzbogaco-

nych interesującym wokalem. W pro-

gramie pojawią się takie przeboje, jak: 

Sing, Sing, Sing Louisa Primy, Fly Me 

to the Moon Barta Howarda, It Don't 

Mean a Thing Duke’a Ellingtona czy 

The Lady is a Tramp Richarda Rodg-

ersa. W Big Bandzie Akademii Muzycz-

nej w Łodzi dokonuje się studencka fu-

zja: zespół tworzą zarówno studenci 

specjalności instrumentalnych, jak i jaz-

zowych. Jego liderem jest ceniony sak-

sofonista i klarnecista Jacek Delong. 

Big Band aktywnie uczestniczy w życiu 

kulturalnym Łodzi, został także sześcio-

krotnie nagrodzony na Festiwalu Big 

Bandów w Nowym Tomyślu, dwukrotnie 
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otrzymując Grand Prix. Występująca  

z zespołem Marta Wilk, ukończyła z wy-

różnieniem studia w Akademii Muzycz-

nej w Katowicach w klasie śpiewu solo-

wego. Z sukcesami wykonywała reper-

tuar musicalowy i rozrywkowy, zdoby-

wając nagrody, m.in.: I nagrodę na Fe-

stiwalu Piosenki Francuskiej (Lubin, 

2003), nagrodę na Festiwalu im. Anny 

German (Zielona Góra, 2004), była 

także finalistką Konkursu im. Agnieszki 

Osieckiej (Warszawa, 2004). Jej szero-

kie możliwości wokalne pozwalają na 

ciekawe zestawienia repertuarowe, od 

utworów musicalowych i rewiowych, po-

przez piosenkę poetycką aż do smooth 

jazzu. Koncert odbędzie się 11 maja 

(piątek) o godzinie 18.00, w Sali Kon-

certowej Akademii Muzycznej w Łodzi, 

przy ul. Żubardzkiej 2a. Bilety w cenie 

20 zł i 10 zł nabyć można w kasie bile-

towej AM.  

 

 
 

 

Koncert dyplomowy 

72. sesję Musica Moderna zakończy 

koncert dyplomowy dwóch studentów: 

Michała Kaweckiego i Jakuba Jelonka. 

Kompozytor Michał Kawecki opisuje 

swój program, dając przedsmak atmos-

fery, jaka panować będzie w jego mu-

zyce: Skrajne stany emocjonalne poza 

znaczeniem pejoratywnym mogą stać 

się niezwykle osobliwym źródłem inspi-

racji. W obliczu postępu cywilizacji oraz 

dehumanizacji społeczeństwa zaburze-

nia psychiczne zyskują rangę chorób 

cywilizacyjnych. Ucieczkę od destruk-

cyjnej codzienności daje jedynie Poza-

świat – umieszczony pomiędzy życiem 

ziemskim a wymiarem transcendental-

nym. W programie koncertu znajdą się 

m.in.: M(ono)S(ona)(ta)1 na fortepian, 

Ephiphora na 2 fortepiany i taśmę oraz 

kompozycja dyplomowa Miriam na so-

pran, głos, zespół kameralny i taśmę, 

inspirowana pamiętnikami schizofre-

nika, autorstwa Michała Kaweckiego. 

Jakub Jelonek natomiast, zachęca do 

udziału w swojej prezentacji takimi sło-

wami: Muzyka miasta, muzyka ruchu. 

Hałas przeciw melodii. Tradycja oczami 

młodości. Zapraszam Państwa ser-

decznie na koncert, podsumowujący 

ostatnie trzy lata moich studiów na Aka-

demii Muzycznej w Łodzi. Koncert z mu-

zyką młodych kompozytorów odbędzie 

się 12 maja (sobota) o godzinie 12.00, 

w Sali Kameralnej Akademii Muzycznej 

w Łodzi, przy al. 1 Maja 4. Wstęp wolny. 
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Edyta Piasecka, fot. Beata Fischer 

 

Spotkanie z Artystką  

Koło Naukowe Miłośników Opery za-

prasza na kolejny wieczór z cyklu Spo-

tkania z Artystą. Tym razem Koło gościć 

będzie wokalistkę Edytę Piasecką. 

Ukończyła Wydział Wokalno-Aktorski  

w Akademii Muzycznej w Krakowie. Za-

debiutowała, będąc na trzecim roku stu-

diów, partią Królowej Nocy w Czaro-

dziejskim flecie Wolfganga Amadeusza 

Mozarta w Operze Krakowskiej, pod dy-

rekcją Kaia Bumanna. W swoim reper-

tuarze ma główne partie z oper takich, 

jak m.in.: Cyrulik sewilski, Cyganeria, 

Pajace, Straszny Dwór, Halka, Traviata, 

Rigoletto, Cosi fan tutte, Zemsta nieto-

perza. Wykonuje także dzieła symfo-

niczne, m.in.: Messa da Requiem Giu-

seppe Verdiego, I Symfonię Koperni-

kowską Henryka Mikołaja Góreckiego  

i Angelus Wojciecha Kilara. W 2016 

roku wcieliła się w tytułową rolę w ope-

rze Władysława Żeleńskiego Goplana, 

w Teatrze Wielkim – Operze Narodo-

wej. Przedstawienie zdobyło Opero-

wego Oscara – International Opera 

Awards w kategorii Dzieło odkryte na 

nowo.  

W programie zaplanowano rozmowę  

z wokalistką oraz muzyczne niespo-

dzianki. Spotkanie poprowadzi Maciej 

Madaliński, a przy fortepianie zasiądzie 

Dorota Brolik-Bekrycht. Spotkanie od-

będzie się 14 maja (poniedziałek)  

o godzinie 16.00, w Sali 31 w Pałacu 

Akademii Muzycznej w Łodzi, przy ul. 

Gdańskiej 32. Wstęp wolny. 

 

Buenos Aires – Poenari 

Fragmenty słynnych musicali Evita i Ta-

niec wampirów składają się na spektakl 

pt. Buenos Aires – Poenari przygotowy-

wany w Akademii Muzycznej w Łodzi. 

W niezwykłą muzyczną podróż do sło-

necznego Buenos Aires i mglistego Po-
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enari zabiorą widzów studenci specjal-

ności musical tej uczelni. Z towarzysze-

niem zespołu instrumentalnego wyko-

nają 16 przebojowych numerów, w tym: 

Don’t Cry for Me Argentina, You Must 

Love Me, Na orbicie serc. Drugi już rok 

akademicki studenci specjalności musi-

cal zakończą mocnym scenicznym ak-

centem. Podczas trzech przedstawień 

zaplanowanych w połowie maja młodzi 

artyści zaprezentują piosenki z musi-

calu Evita Andrew Lloyda Webbera 

oraz fragmenty z Tańca wampirów Jima 

Steinmana. Evita to dzieło z 1976 roku 

inspirowane życiem argentyńskiej „kró-

lowej serc” – Evy Perón. Z niego pocho-

dzą uwielbiane przez publiczność Don’t 

Cry for Me Argentina i You Must Love 

Me. Oprócz nich w zapowiadanym 

spektaklu zabrzmią jeszcze: Buenos 

Aires, Charity Concert, I'd Be Surpris-

ingly Good For You, Another Suitcase 

in Another Hall High Flying Adored, And 

the Money Kept Rolling In. Musical Ta-

niec wampirów miał prapremierę  

w 1997 roku. Powstał na podstawie 

filmu Romana Polańskiego, a jego ak-

cja osadzona jest w tajemniczym za-

mczysku. Stąd w tytule łódzkiego spek-

taklu rumuński zamek Poenari – sie-

dziba słynącego z okrucieństwa Włada 

III, którego postać stała się pierwowzo-

rem Drakuli. Studenci przedstawią mu-

zyczne hity Jima Steinmana, takie jak: 

Czosnek, Ale tu jasno, Prawda, Zapro-

szenie na bal, Tam jest swoboda, Czer-

wone trzewiki, Na orbicie serc, Wiecz-

ność.  

Wykonawcami spektaklu będą studenci 

wszystkich czterech roczników specjal-

ności musical łódzkiej Akademii. Reży-

serią przedstawienia zajęła się Ewelina 

Pietrowiak, choreografię stworzyła Zu-

zanna Dinter-Markowska, a koordyna-

torem projektu jest prof. AM dr hab. 

Anna Dzionek-Kwiatkowska. Aranżacje 

musicalowych przebojów na zespół in-

strumentalny przygotował Marcin Fidos. 

Kierownictwo muzyczne nad zespołem 

instrumentalistów (instrumenty klawi-

szowe, saksofony, perkusja, gitara) ob-

jął Krzysztof Jaszczak. Premiera spek-

taklu odbędzie się 15 maja (wtorek),  

a dwa kolejne przedstawienia 16 maja 

(środa) i 17 maja (czwartek). Wszystkie 

rozpoczną się o godzinie 18.00 w Sali 

Koncertowej Akademii Muzycznej w Ło-

dzi przy ul. Żubardzkiej 2a. Bilety w ce-

nie 20 zł i 10 zł można nabyć w kasie 

biletowej AM.  

 

Con tres 

Podczas ostatniego w tym roku akade-

mickim koncertu z cyklu Con tres – 

akordeon, gitara, harfa na estradzie za-

http://www.amuz.lodz.pl/lifemotion/pl/koncerty-i-wydarzenia-zapowiedzi/maj-2018/152655-koncert-z-cyklu-con-tres-akordeon-gitara-harfa/
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prezentują się wszystkie tytułowe in-

strumenty. W programie pojawi się mu-

zyka na gitarę, harfę i akordeon solo: 

kompozycje m.in.: Domenica Scarlat-

tiego, Johanna Sebastiana Bacha, Jo-

aquína Rodrigo, Paula Pattersona  

i Germaine Tailleferre. Utwory na ze-

społy instrumentalne – trio: flet, al-

tówka, harfa i kwartet gitarowy – rów-

nież zabrzmią w programie wieczoru. 

Będą to Toccata łódzkiego gitarzysty  

i kompozytora Macieja Staszewskiego 

oraz Sonata na flet, altówkę i harfę 

Claude’a Debussy’ego. Wykonawcami 

koncertu będą soliści: Magdalena Dę-

bowska (klasa gitary prof. dra hab. Je-

rzego Nalepki), Marcin Guzik (klasa 

akordeonu dra Leszka Kołodziej-

skiego), Zeyu Li (klasa gitary dra hab. 

Jacka Dulikowskiego), Kuba Niewczas 

(klasa akordeonu dra Leszka Kołodziej-

skiego), Aleksander Stachowski (klasa 

akordeonu prof. dra hab. Zbigniewa 

Ignaczewskiego), Pola Tustanowska 

(klasa gitary dra hab. Macieja Staszew-

skiego) i Juliusz Wesołowski (klasa 

harfy mgr Beaty Tarnowicz-Kamiń-

skiej). Zaprezentują się także zespoły: 

Aleksandra Pawlak (altówka), Roksana 

Puchniarz (harfa), Przemysław Szczy-

gielski (flet) z klasy mgr Beaty Tarno-

wicz-Kamińskiej oraz kwartet gitarowy 

w składzie: Olga Bobrowska, Magda-

lena Dębowska, Rafał Siedlecki, Pola 

Tustanowska z klasy dra hab. Jacka 

Dulikowkiego. Koncert odbędzie się 15 

maja (wtorek) o godzinie 18.15, w Sali 

31 w Pałacu Akademii Muzycznej w Ło-

dzi, przy ul. Gdańskiej 32. Wstęp wolny. 

 

 

 

 

Pieśń o ziemi 

W piątek 13 kwietnia swoją premierę 

miała płyta zatytułowana Pieśń o ziemi 

– polska muzyka skrzypcowa. Podczas 

koncertu promującego wydanie albumu 

wykonawcami będą skrzypaczka Alek-

sandra Szwejkowska-Belica i pianista 

Cezary Sanecki. Koncert wypełni część 

materiału z płyty: muzyka Karola Szy-

manowskiego, Grażyny Bacewicz, Ju-

liusza Łuciuka i Romana Palestra. Tytuł 

płyty nawiązuje do jednej z kompozycji 

zamieszczonych w albumie, którą arty-

ści wykonają także podczas koncertu. 

Będzie to Taniec polski z baletu Pieśń  

o ziemi Romana Palestra. Nagrań do-

konano w Sali Koncertowej Filharmonii 

Częstochowskiej w maju 2013 oraz 

styczniu 2014. Koncert w całości wypeł-

niony XX-wieczną polską muzyką odbę-

dzie się 15 maja (wtorek) o godzinie 

19.00, w Sali 12 w Pałacu Akademii Mu-

zycznej w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 32. 

Wstęp wolny. 

Okładka płyty Pieśń o ziemi, wyd. Agencja Muzyczna Pol-

skiego Radia 

 

 

http://www.amuz.lodz.pl/lifemotion/pl/koncerty-i-wydarzenia-zapowiedzi/maj-2018/152932-koncert-kameralny-promocja-plyty-piesn-o-ziemi/
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NASZE SUKCESY 

 

Studenci choreografii: Ania Dykas, Da-

niel Michna, Żaneta Mrozik, Monika 

Parafiniuk, Kinga Rabka i Olga 

Blachnierek podczas IV Konkursu Te-

atrów Tańca w Kielcach (15 kwietnia) 

wystąpili w spektaklu Przed jutrem, 

który wyreżyserowała Marlena Rita Beł-

dzikowska. Spektakl otrzymał aż cztery 

nagrody!  

 

Na XVI Międzynarodowym Konkursie 

Akordeonisty „Naujene 2018” w Dyne-

burgu (Łotwa, 16-19 kwietnia) studenci  

 

 

 

Kuba Niewczas i Gabriel Balukiewicz 

z klasy dra Leszka Kołodziejskiego zdo-

byli II nagrodę ex aequo w kategorii 

Wyższe Uczelnie Muzyczne. 

 

Podczas Międzynarodowego Konkursu 

Dla Instrumentów Dętych we Lwowie 

(17–21 kwietnia) studentka Maria Wró-

blewska z klasy fletu dr Eweliny Zawi-

ślak zdobyła III nagrodę w kategorii IV. 

Pianistka Paulina Urbankowska, to-

warzysząca flecistce, otrzymała dyplom 

dla wyróżniającego się pianisty. 
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