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KONCERTY I WYDARZENIA 

Rok akademicki rozpoczął się na  

dobre! Akademia Muzyczna zaprasza 

na różnorodne wydarzenia organizo-

wane w październiku. Muzyka fortepia-

nowa, recital organowy, lubiane wyda-

rzenia cykliczne, prezentacje zagra-

nicznych gości, premierowy musical 

oraz konferencja naukowo-artystyczna 

to bogaty repertuar bieżącego arty-

stycznego życia Uczelni. Zachęcamy 

do zapoznania się z kalendarium. 

 

 

Suity francuskie 

 

Drugi Wieczór muzyczny w tym roku 

akademickim poświęcony będzie Ja-

nowi Sebastianowi Bachowi. Podczas 

koncertu zaprezentowany zostanie wy-

bór utworów ze zbioru sześciu Suit fran-

cuskich, które powstały w latach 1722-

1725, kiedy Jan Sebastian Bach ubie-

gał się, a następnie obejmował funkcję 

kantora w kościele świętego Tomasza 

w Lipsku. W poniedziałkowy wieczór 

zabrzmią trzy kompozycje ze zbioru: 

Suita d-moll nr 1 BWV 812, Suita nr  

4 BWV 815 w tonacji Es-dur oraz Suita 

E-dur nr 6 BWV 817. Suity zawierają 

tradycyjny szereg tańców stylizowa-

nych: niemiecki allemande, francuski 

courante, hiszpańską sarabandę i an-

gielski gigue, które w cyklach Bacha 

wzbogacane są o inne tańce, między in-

nymi o menuet, gawot i polonez. Prze-

znaczone na klawesyn lub klawikord 

utwory wykona na fortepianie Andrzej 

Ślązak, który specjalizuje się w dziedzi-

nie muzyki Jana Sebastiana Bacha.  

W roku 2015 artysta rozpoczął, przewi-

dziany na sześć lat, projekt wykonania 

wszystkich dzieł fortepianowych baro-

kowego mistrza. Dotychczas wykonał 

między innymi Wariacje Goldbergow-

skie, Die Kunst der Fuge, toccaty, fan-

tazje, inwencje i sinfonie. Jest także au-

torem licznych transkrypcji dzieł orga-

nowych Bacha. Andrzej Ślązak jest ab-

solwentem studiów magisterskich i dok-
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toranckich łódzkiej Akademii Muzycz-

nej. Pianista prowadzi bogatą działal-

ność koncertową w kraju i za granicą. 

Oprócz fascynacji muzyką dawną, po-

święca się wykonawstwu muzyki współ-

czesnej. Od 2017 roku artysta jest 

członkiem Polskiego Towarzystwa Mu-

zyki Współczesnej. Obecnie pracuje na 

Uniwersytecie Jana Kochanowskiego  

w Kielcach. Koncert z jego udziałem od-

będzie się 15 października o godzinie 

18.15, w Sali 12 w Pałacu Akademii Mu-

zycznej w Łodzi, przy ulicy Gdańskiej 

32. Wstęp wolny. 

 

 

Akordeon i gitara 

 
 

Romantyczne walce, hiszpańskie tańce 

i współczesne brzmienie akordeonu, 

czyli kwintesencja programu koncertów 

z cyklu Con tres, pojawią się podczas 

pierwszego w nowym roku akademic-

kim spotkania z gitarą, harfą i akordeo-

nem. Tym razem na scenie wystąpią 

studenci specjalności gitara i akordeon. 

Koncert rozpocznie Katarzyna Gogola 

wykonując kompozycję na gitarę solo 

Torija Federica Moreny Torroby. Utwór 

stanowi część cyklu miniatur, zatytuło-

wanych Zamki Hiszpanii. Następnie 

akordeonista Łukasz Pieniążek inter-

pretować będzie Preludium i fugę h-

moll BWV 893 Jana Sebastiana Bacha. 

Zagra także dwie części suity Portrety 

kompozytorów Volodymyra Runchaka: 

cz. III Przy portrecie Nicolo Paganiniego 

i cz. IV Poświęcone Igorowi Strawiń-

skiemu. Klaudia Kukla wykona utwór na 

gitarę solo Songe Capricorne  tunezyj-

skiego wirtuoza współczesnej gitary 

Rolanda Dyensa. Natomiast kompozy-

cję na akordeon popularnego rosyj-

skiego twórcy Victora Vlasova Tele-

phone Conversation, zagra Klaudia Mi-

kołajewska. Gitarzystka Marika Jurkie-

wicz wystąpi z programem utrzymanym 

w hiszpańskim klimacie. Wykona czte-

roczęściową Suite española Gaspara 

Sanza, zawierającą tradycyjne tańce 

półwyspu iberyjskiego. W jej interpreta-

cji zabrzmi także słynny Gran Vals 

Francisca Tárregi, z którego pochodzi 

rozpoznawalny sygnał dźwiękowy tele-

fonów marki Nokia. Akordeonista Ga-

briel Balukiewicz interpretować będzie 

kompozycję Metropolis młodego łódz-

kiego twórcy Aleksandra Brycha, a gita-

rzysta Zeyu Li najbardziej znany utwór 

rosyjskiego gitarzysty Nikity Koshkina – 

Usher Waltz. Koncert zakończy wyko-

nanie utworu łódzkiego akordeonisty  

i kompozytora Bogdana Dowlasza. 

Aleksander Stachowski zagra jego 

kompozycję na akordeon solo Accosoft-

play. Wykonawcy koncertu na co dzień 

pracują pod kierunkiem pedagogów 

Akademii Muzycznej w Łodzi. Soliści 

kształcą się w klasach gitary dra hab. 
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Jacka Dulikowskiego i dra hab. Macieja 

Staszewskiego oraz w klasach akorde-

onu prof. dra hab. Zbigniewa Ignaczew-

skiego, dra Leszka Kołodziejskiego  

i dra Eneasza Kubita. Koncert z cyklu 

Con tres odbędzie się 16 października 

(wtorek) o godzinie 18.15, w Sali 31  

w Pałacu Akademii Muzycznej w Łodzi, 

przy ul. Gdańskiej 32. Wstęp wolny. 

 

 

Sztafeta fletowa 

Na dobry początek to tytuł pierwszego 

w roku akademickim koncertu z cyklu 

Sztafeta fletowa. W jego programie 

znajdą się kompozycje na flet solo i flet 

z fortepianem słynnych twórców, m.in.: 

Georga Philippa Telemana, Wolfganga 

Amadeusza Mozarta i Claude’a De-

bussy’ego. Zabrzmią także utwory kom-

pozytorów mniej znanych szerszej pu-

bliczności: Friedricha Schwindla, Julesa 

Augusta Demerssemana, Philippe’a 

Gauberta i Paula Taffanela. Koncert 

rozpocznie wykonanie dwóch części 

kwartetu fletowego Fiction, współcze-

snego kompozytora angielskiego 

Mike’a Mowera. Wykonawcami kon-

certu będą studenci klas fletu prof. dra 

hab. Antoniego Wierzbińskiego, dr hab. 

Katarzyny Przybylskiej, prof. AM, dr 

hab. Eweliny Zawiślak, dr Joanny 

Woszczyk-Garbacz i mgra Mateusza 

Wojtkiwa: Marcelina Błasiak, Kamila 

Borzemska, Natalia Derejska, Justyna 

Jędrzejak, Izabella Kudroń, Emila 

Reske, Przemysław Szczygielski oraz 

Patrycja Zielińska. Przy fortepianie fle-

cistom towarzyszyć będą Paulina 

Urbankowska i Kinga Firlej-Kubica. 

Koncert odbędzie się 18 października 

(czwartek) o godzinie 18.00, w Sali 12 

w Pałacu Akademii Muzycznej w Łodzi, 

przy ul. Gdańskiej 32. Wstęp wolny. 

Recital organowy 

 
 

Program październikowego koncertu  

z cyklu Akademia Muzyczna w Starym 

Klasztorze to solowe utwory przezna-

czone na organy. Wykonawcą będzie 

doktorant Akademii Muzycznej w Łodzi 

Radosław Kuliberda – utytułowany 

młody organista. W 2017 roku ukończył 

z wyróżnieniem Akademię Muzyczną 

im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów  

w Łodzi, w klasie organów prof. dr hab. 

Ireny Wisełki-Cieślar oraz dra hab. 

Krzysztofa Urbaniaka. W tym samym 

roku rozpoczął naukę w ramach stu-

diów doktoranckich na Akademii Mu-

zycznej w Łodzi, pod kierunkiem dra 

hab. Krzysztofa Urbaniaka i objął stano-

wisko asystenta w Katedrze Organów  

i Muzyki Kościelnej. Koncertuje w kraju 

i za granicą. Jest laureatem wielu kon-

kursów organowych. Podczas niedziel-

nego recitalu prezentować będzie 

dzieła Johanna Sebastiana Bacha, Au-

gusta Gottfrieda Rittera oraz Franza 
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Schmidta – organowych mistrzów ba-

roku, romantyzmu i XX wieku. Dwukrot-

nie zabrzmi typowy dla muzyki organo-

wej gatunek, czyli cykl polifoniczny: pre-

ludium i fuga. Jako pierwsze pojawi się 

Preludium i fuga Es-dur BWV 552 Jo-

hanna Sebastiana Bacha. Dzieło sły-

nące z symboliki liczb, które poprzez 

zastosowanie m.in. trzech tematów  

w preludium oraz potrójnej konstrukcji 

fugi, odwołuje się do Trójcy Świętej i jej 

natury. Kolejnym utworem interpreto-

wanym przez Radosława Kuliberdę bę-

dzie III Sonata organowa a-moll Augu-

sta Gottfrieda Rittera. Należąca do ga-

tunku romantycznej sonaty organowej, 

charakteryzuje się rozwiniętą chroma-

tyką, a dedykowana została Ferencowi 

Lisztowi. Drugi utwór będący cyklem 

polifonicznym, to Preludium i fuga D-dur 

„Hallelujah” Franza Schmidta, które po-

wstało w 1928 roku. Dzieło pochodzi ze 

zbioru Vier kleine Präludien und Fugen, 

lecz wbrew tytułowi (kleine – niem. 

małe), dzieło odznacza się monumen-

talnym brzmieniem i wirtuozerią, nawią-

zującą do muzyki organowej Bacha. 

Recital odbędzie się 21 października 

(niedziela) o godzinie 15.00 w Klaszto-

rze Ojców Franciszkanów w Łodzi – Ła-

giewnikach, przy ul. Okólna 185. Wstęp 

wolny. 

 

 

Ambasador Łodzi 

Kolejny Wieczór muzyczny zgromadzi 

w Akademii Muzycznej w Łodzi miłośni-

ków fortepianu. Koncertem poświęco-

nym pamięci Władysława Kędry łódzka 

Akademia włącza się w tegoroczne ob-

chody 100-lecia urodzin i 50-lecia 

śmierci pianisty. O biografii i stylu wyko-

nawczym łódzkiego finalisty Konkursu 

Chopinowskiego przed koncertem opo-

wie mgr Dariusz Marciniszyn z Uniwer-

sytetu Wrocławskiego. Przedstawi wy-

kład ilustrowany Władysław Kędra – 

ambasador Łodzi.  

  

 
Władysław Kędra 

 

Natomiast muzyczny hołd wybitnemu 

pianiście złoży dwóch młodych artystów 

– Cezary Karwowski i Marek Jeutner. 

Wykonawcy są laureatami Ogólnopol-

skiego Konkursu Pianistycznego, któ-

rego patronem jest Władysław Kędra. 

W pierwszej części wieczoru wystąpi 

Marek Jeutner – uczeń VI klasy Pań-

stwowej Szkoły Muzycznej II stopnia  

w Gliwicach, w której kształci się pod 

kierunkiem mgra Grzegorza Machury. 

Koncert rozpocznie spokojnym Noktur-

nem B-dur autorstwa kompozytora-pre-

miera – Ignacego Jana Paderewskiego. 

Nastrój spokojnej nocy zostanie sta-

nowczo przekreślony dwiema czę-

ściami Sonaty b-moll op. 35 Fryderyka 

Chopina. Zaprezentuje także trzy późne 
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kompozycje polskiego romantyka – Ma-

zurek a-moll i Mazurek As-dur z op. 59 

oraz majestatyczny, heroiczny Polonez 

As-dur op. 53. Ostatnim utworem w wy-

konaniu Marka Jeutnera będzie kontra-

stowa VI Rapsodia węgierska Fran-

ciszka Liszta. Po przerwie przy fortepia-

nie zasiądzie Cezary Karwowski, który 

jest studentem II roku studiów licencjac-

kich w klasie fortepianu prof. Roberta 

Marata. Wykona trzynaście Preludiów  

z opusu 28 Fryderyka Chopina (numery 

1-8, 20-24). Następnie zaprezentuje 

kompozycje Claude’a Debussy’ego: 

Hommage à Rameau z I tomu Images, 

Preludium nr 3 La puerta del vino 

(Brama wina) i Preludium nr 5 Bruyères 

(Wrzosy) z tomu II. Koncert zakończy-

wykonaniem Preludium nr 7 z tomu I Ce 

qu’a vu le vent d’ouest (To, co widział 

zachodni wiatr). W poniedziałek 22 paź-

dziernika wystąpienie Dariusza Marcini-

szyna rozpocznie się w Sali 31 o godzi-

nie 16.30, a koncert młodych pianistów 

o godzinie 18.15, w Sali 12. Zaintereso-

wanych zapraszamy do Pałacu Akade-

mii Muzycznej w Łodzi, przy ul. Gdań-

skiej 32. Na oba wydarzenia wstęp 

wolny. 

 

 
 

Bogactwo technik smyczkowych 

Katedra Instrumentów Smyczkowych 

Akademii Muzycznej w Łodzi zaprasza 

na dwudniową konferencję naukowo-

artystyczną poświęconą formom i tech-

nikom wykonawczym w literaturze 

smyczkowej XX i XXI stulecia, organi-

zowaną w dniach 23-24 października. 

Grono zaproszonych prelegentów i ar-

tystów to specjaliści z uczelni muzycz-

nych w Łodzi, Poznaniu, Katowicach, 

Krakowie, Gdańsku i Warszawie.  

Zaplanowano dwa panele wykładowe, 

które odbywać się będą w godzinach 

10.00-13.00 (wtorek) i 10.00-12.30 

(środa). Mówcy poruszą tematykę ję-

zyka muzycznego, frazowania oraz 

sposobów artykulacji i ekspresji, cha-

rakterystycznych dla literatury smycz-

kowej XX i XXI wieku. Omówią także 

twórczość i sylwetki kompozytorów: Re-

beki Clarke, Karola Szymanowskiego  

i Bogusława Schaeffera. Wykłady odby-

wać się będą w Sali 31 w Pałacu Aka-

demii Muzycznej w Łodzi, przy ul. 

Gdańskiej 32. Wstęp wolny. 

 

 
 

Zarówno pierwszego, jak i drugiego 

dnia konferencji odbędą się koncerty, 

związane z tematyką prezentowanych 

przed południem wykładów. W progra-

mach znajdą się utwory kompozytorów 

XX i XXI wieku. Wtorkowe wydarzenie 

zainaugurują altowiolistka Ewa Guzow-

ska i pianistka Maria Koszewska-Waj-

dzik, które wykonają Sonatę na altówkę 

i fortepian brytyjskiej kompozytorki Re-

bekki Clarke. Następnie, utwór Nostal-

gia na altówkę solo Agaty Barbary Ja-

reckiej zaprezentuje Róża Wilczak-Pła-

ziuk. Sonatę nr 2 op. 63 Mieczysława 

Wajnberga zagra na wiolonczeli Woj-

ciech Fudala, a przy fortepianie towa-

rzyszyć będzie mu Michał Rot. Kolejną 

kompozycją prezentowaną podczas 

koncertu będzie BI-KALEIDOSCO-

PIUM na dwie altówki, autorstwa Bog-

dana Dowlasza, w wykonaniu Jolanty 

http://www.amuz.lodz.pl/pl/koncerty-i-wydarzenia-zapowiedzi/pazdziernik-2018/153138-bogactwo-form-i-technik-wykonawczych-w-literaturze-smyczkowej-xx-i-xxi-wieku-2018-10-23
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Kukuły-Kopczyńskiej i Doroty Stani-

sławskiej. Koncert zakończą Mity op. 30 

Karola Szymanowskiego, interpreto-

wane przez skrzypaczkę Dominikę 

Przech i pianistę Wojciecha Kubicę. 

Środowy koncert rozpocznie się wystę-

pem Sławomira Tomasika, który zagra 

solo własną kompozycję La cadenza  

poświęconą pamięci Ignacego Jana Pa-

derewskiego, a następnie, z towarzy-

szeniem Paul Kletzki String Quartet 

(Magdalena Kling-Fender, Dominika 

Przech, Róża Wilczak-Płaziuk, Robert 

Fender), wykonają Mały Koncert Polski 

Bartosza Kowalskiego. Kolejną prezen-

towaną kompozycją będzie Sonata na 

skrzypce i fortepian tureckiego muzyka 

Fazila Say’a. Na scenie wystąpią skrzy-

paczka Ludwika Maja Tomaszewska 

oraz pianistka Hanna Holeksa. Następ-

nymi wykonawcami będą skrzypaczka 

Anna Wandtke i kontrabasista Seba-

stian Wypych. Zagrają Duo Concer-

tante Krzysztofa Pendereckiego. Seba-

stian Wypych będzie realizował również 

partię kontrabasu w dwóch własnych 

utworach na kontrabas i looper – Rising 

of beuty oraz Mahler’Yade. Na koniec 

koncertu wystąpi trio, w składzie: Anna 

Wandtke, Robert Fender, Sebastian 

Wypych, które wykona kompozycję  

1B autorstwa Edgara Meyera. Oba kon-

certy rozpoczną się o godzinie 17.00  

w Sali 31 w Pałacu Akademii Muzycznej 

w Łodzi przy ul. Gdańskiej 32.  

 

 
 

Klawesyn i muzyka dawna 

Muzyka dawna zabrzmi w pałacowych 

wnętrzach po raz pierwszy po wakacyj-

nej przerwie. Wykonawcami koncertu  

z cyklu Klawesyn i muzyka dawna będą 

uczniowie klas klawesynu i violi da 

gamba szkół muzycznych z Łodzi, By-

tomia i Katowic oraz absolwenci klasy 

klawesynu i gitary Akademii Muzycz-

nych w Łodzi i Katowicach. Koncert od-

będzie się 24 października (środa) o go-

dzinie 18.15, w Sali Balowej w Pałacu 

Akademii Muzycznej w Łodzi, przy ul. 

Gdańskiej 32. Wstęp wolny.  

 

Estrada Młodych 

 
 

Październikowa Estrada młodych upły-

nie przy dźwiękach muzyki fortepiano-

wej w wykonaniu młodych pianistów. 

Przy klawiaturze zasiądą laureaci Ogól-

nopolskiego Konkursu Pianistycznego 

im. Władysława Kędry w Łodzi – Kamila 

Sacharzewska, Jan Widlarz i Piotr 

Czerwiński. Wykonawcy są uzdolnio-

nymi uczniami szkół muzycznych  

II stopnia w Gdyni, Suwałkach i Warsza-

wie, którzy na swych kontach mają 

liczne nagrody na konkursach ogólno-

polskich i międzynarodowych. Program 

ich koncertu zadowoli miłośników  

http://www.amuz.lodz.pl/pl/koncerty-i-wydarzenia-zapowiedzi/pazdziernik-2018/153142-koncert-z-cyklu-estrada-mlodych
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twórczości barokowej, romantycznej,  

a także XX wieku. Koncert rozpocznie 

przeznaczona na klawesyn Partita  

B-dur BWV 825 Jana Sebastiana Ba-

cha w wykonaniu Jana Widlarza. Piani-

sta wykona także nasyconą emocjami 

Balladę g-moll op. 23 Fryderyka Cho-

pina i imitujący leśny wiatr, utwór Wal-

desrauschen (Szmery leśne) ze zbioru 

Dwóch Etiud Koncertowych Ferenca 

Liszta. Powrót do muzyki baroku będzie 

możliwy dzięki programowi Kamili Sa-

charzewskiej, która zaprezentuje dwie 

części suity Jeana-Philippe’a Rameau  

z tomu Nouvelles Suites de Pièces de 

Clavecin: L'indifférente (Obojętna)  

i L'Égyptienne (Egipska). Następnie 

pianistka interpretować będzie trzy 

utwory Fryderyka Chopina – pełen we-

sołości Walc Es-dur op. 18, kontrastu-

jące między jasnym a ciemnym charak-

terem części Scherzo b-moll op. 31 oraz 

majestatyczny „Heroiczny” Polonez As-

dur op. 53. Trzeci wykonawca, Piotr 

Czerwiński, pozostanie przy repertua-

rze chopinowskim, prezentując dwa 

utwory polskiego kompozytora – obfity 

w folklorystyczne elementy Mazurek  

C-dur op. 24 nr 2 i Wariacje B-dur op. 

12 na temat ronda Je vends des scapu-

laires z opery Ludovica Ferdinanda He-

rolda i Fromentala Halevy’ego. Na za-

kończenie koncertu, pianista wykona 

Claire de lune (Światło księżyca) najpo-

pularniejszy bodaj utwór Claude’a De-

bussy’ego oraz Taniec Ognia z baletu 

Czarodziejska miłość Manuela de Falli, 

w aranżacji na fortepian solo. Koncert 

odbędzie się 25 października (czwar-

tek) o godzinie 18.00, w Sali 12 w Pa-

łacu Akademii Muzycznej w Łodzi, przy 

ulicy Gdańskiej 32. Wstęp wolny. 

 

 

Goście z Bańskiej Bystrzycy 

 
 

Artyści ze Słowacji gościć będą w Aka-

demii Muzycznej w Łodzi. Muzycy za-

wodowo związani z Akademią Sztuk  

w Bańskiej Bystrzycy i tamtejszym Wy-

działem Muzycznym, to sopranistka 

Mária Tomanová, baryton Martin Popo-

vič i pianistka Marta Nemcová. Wystą-

pią o godzinie 16.00 podczas kameral-

nego koncertu. Wykonają program  

złożony z wokalnych XX-wiecznych  

i współczesnych kompozycji twórców 

słowackich, m.in.: Mikuláša Schneidera 

Trnavskýego, Bartolomeja Urbanca, 

Dezidera Kardoša i Igora Dibáka. 

Znajdą się w nim m.in. ludowe melodie 

słowackie, takie jak: V tej bystrickej 

bráne (W tej bystrzyckiej bramie), Povej 

vetrík, povej (Wiej wietrzyku, wiej),  

Zoťali brezu (Ścięli brzozę), w opraco-

waniu XX-wiecznych twórców. Publicz-

ność usłyszy także pieśni o tematyce 

miłosnej i wojennej, przeznaczone za-

równo na głos żeński, jak i męski. Mária 

http://www.amuz.lodz.pl/pl/koncerty-i-wydarzenia-zapowiedzi/pazdziernik-2018/153144-koncert-studentow-z-banskiej-bystrzycy
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Tomanová zaśpiewa również arię Ka-

treny z opery Krútňava Jána Cikkera,  

a Martin Popovič arię Coriolana z opery 

Coriolanus Eugena Suchoňa. Wizytę 

artystów ze Słowacji uzupełniać będzie 

wykład mgra Petera Špiláka Utwory 

kompozytorów słowackich XX i XXI 

wieku, który odbędzie się o godzinie 

14.00. Oba wydarzenia odbędą się 26 

października (piątek) w Sali 12 w Pa-

łacu Akademii Muzycznej w Łodzi, przy 

ul. Gdańskiej 32. Wstęp wolny.  

 

 
 

MUSICAL Dlaczego Maciek 

nie poszedł do nieba 

Musical Dlaczego Maciek nie poszedł 

do nieba to autorski spektakl realizo-

wany przez studentów z Musicalowego 

Koła Naukowego „Śliska Błyskawica” 

Akademii Muzycznej w Łodzi. Musical 

powstał specjalnie dla nich. Scenariusz 

napisał debiutujący w tej dziedzinie 

Krzysztof Galoch, a muzykę skompono-

wał wielokrotnie nagradzany pianista  

i kompozytor jazzowy, łodzianin Witold 

Janiak. Akcja spektaklu rozgrywa się na 

współczesnej polskiej wsi. Młody jaz-

zman Maciej, który wyjechał do Ameryki 

z nadzieją na karierę muzyczną, wraca 

do swojej rodzinnej miejscowości, po-

nieważ pozostawił tam niegdyś niedo-

kończone sprawy... Powrót ten stanie 

się początkiem wielu niezwykłych wy-

darzeń. Ludowo-jazzowy charakter mu-

zyki utrzymany w stylistyce musicalowej 

będzie motorem dla energetycznych 

choreografii opartych na figurach trady-

cyjnych tańców ludowych. We wszyst-

kich rolach zaprezentują się na scenie 

członkowie Koła Naukowego. Młodzi ar-

tyści są współodpowiedzialni również 

za reżyserię (Martyna Henke we współ-

pracy z Mirosławem Henke), tworzą 

scenografię (Anna Lewandowska), ko-

stiumy (Aleksandra Baj) i choreografię 

(Kacper Janaszek, Martyna Henke), są 

zaangażowani w promocję i inne działa-

nia organizacyjne. Spektakl premierowy 

odbędzie się 26 października (piątek) o 

godzinie 18.00, a kolejne dwa 27 i 28 

października, również o godzinie 18.00. 

Bilety w cenie 25 zł i 15 zł. W poniedzia-

łek 29 października artyści zapraszają 

młodzież na spektakl o godzinie 12.00, 

bilety w cenie 15 zł. Wszystkie przed-

stawienia odbywają się w Sali Koncer-

towej Akademii Muzycznej w Łodzi, 

przy ul. Żubardzkiej 2a. 

 

 
 
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Marszałek Wo-

jewództwa Łódzkiego Witold Stępień oraz Prezydent miasta 

Łodzi Hanna Zdanowska. Spektakl został objęty także pa-

tronatem medialnym: TVP3 Łódź, Radia Łódź, Meloradia, 

Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej, portali Tu-

Łódź.com i Musicalowe.info.  

 

 

http://www.amuz.lodz.pl/pl/koncerty-i-wydarzenia-zapowiedzi/pazdziernik-2018/153129-musical-dlaczego-maciek-nie-poszedl-do-nieba-2018-10-26
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Moja (mi)nuta  

  

 

Katedra Kompozycji Akademii Muzycz-

nej w Łodzi zaprasza uczniów średnich 

szkół muzycznych w Polsce do udziału 

w V edycji konkursu dla młodych kom-

pozytorów. Przedmiotem konkursu jest 

skomponowanie utworu solowego lub 

kameralnego na dwa do pięciu instru-

mentów. Konkurs zainicjowany został  

w 2010 roku przez Katedrę Kompozycji 

Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewi-

czów w Łodzi. Będzie się składać  

z dwóch etapów. W pierwszym etapie, 

spośród nadesłanych prac, Jury wyłoni 

kompozycje, które zostaną wykonane 

podczas koncertu finałowego (etap 

drugi). Wykonanie wybranych utworów 

odbędzie się w maju 2019 roku podczas 

74. sesji „Musica Moderna” w Akademii 

Muzycznej w Łodzi. Po koncercie Jury 

podejmie decyzje o przyznaniu nagród. 

W skład Jury wejdą pedagodzy kompo-

zycji, wykładający w łódzkiej Uczelni. 

Dla zwycięzców organizatorzy przewi-

dują atrakcyjne nagrody: specjalne kon-

sultacje z pedagogami kompozycji oraz 

nagrody rzeczowe. Zgłoszenia przyjmo-

wane będą do 20 stycznia 2019 roku. 

Więcej informacji znajduje się na stro-

nie internetowej Uczelni w zakładce 

Wydarzenia.  

 

 
 

NASZE SUKCESY 

 

Aldo Duo (Aleksander Stachowski  

i Dominik Domińczak) zostali laurea-

tami I miejsca XXIV Jesiennego Festi-

walu Muzycznego ALKAGRAN 2018  

w kategorii kameralnej. Ponadto Alek-

sander Stachowski w kategorii soli-

stycznej otrzymał II miejsce oraz na-

grodę specjalną za najlepsze wykona-

nie utworu Andrzeja Krzanowskiego. 

Laureaci kształcą się pod kierunkiem 

prof. dra hab. Zbigniewa Ignaczew-

skiego. 

 

Michał Kawecki z klasy kompozycji 

prof. AM dr hab. Olgi Hans zdobył I na-

grodę na XXVI Ogólnopolskim Otwar-

tym Konkursie Kompozytorskim im. Ad-

ama Didura w Sanoku, za utwór "What 

is the word" na mezzosopran i fortepian 

do słów Samuela Becketta. 

 

Laureatom i pedagogom  

serdecznie gratulujemy i życzymy  

dalszych sukcesów!

 

 

 
Inauguracja roku akademickiego 2018/2019, 10 października 2018, studenci I roku studiów licencjackich, fot. Dariusz Kulesza 

http://www.amuz.lodz.pl/pl/wydarzenia/v-konkurs-kompozytorski-dla-mlodziezy-moja-mi-nuta

