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KONCERTY I WYDARZENIA 

W drugiej połowie marca Akademia Mu-

zyczna w Łodzi zaprasza na wydarze-

nia związane ze Świętem Uczelni, trzy 

konferencje naukowe oraz koncerty cy-

kliczne. Zachęcamy do zapoznania się 

z kalendarium.  

 
 

 

II Pianistyczne Forum 

Młodych Pedagogów 

Katedra Fortepianu Akademii Muzycz-

nej w Łodzi już po raz drugi zaprasza na 

Pianistyczne Forum Młodych Pedago-

gów. W dwudniowym wydarzeniu udział 

wezmą młodzi pianiści oraz wykła-

dowcy polskich uczelni muzycznych  

w Bydgoszczy, Katowicach, Krakowie, 

Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Warsza-

wie. W ramach forum odbędą się wy-

kłady, lekcje otwarte oraz dwa koncerty 

z muzyką fortepianową. 

 

Wieczór muzyczny 

Muzyka Ludwiga van Beethovena, Fry-

deryka Chopina oraz Ignacego Jana 

Paderewskiego zabrzmi podczas kon-

certu z cyklu Wieczory muzyczne, który 

odbędzie się w ramach drugiej edycji 

Pianistycznego Forum Młodych Peda-

gogów. Wykonawcami będą artyści 

związani z Akademiami Muzycznymi 

w Bydgoszczy, Krakowie i Poznaniu. 

 

 

 

 

 

 
 

Wieczór rozpocznie się wykonaniem 

Sonaty Es-dur op. 81a Les Adieux Lu-

dwiga van Beethovena, którą interpre-

tować będzie Piotr Kowal – pianista  

z krakowskiej uczelni muzycznej. Trio 

g-moll op. 8 na fortepian, wiolonczelę  

i altówkę Fryderyka Chopina zabrzmi  

w wykonaniu zespołu kameralistów  

z Akademii Muzycznej w Poznaniu. 

Przy fortepianie zasiądzie Małgorzata 

Sajna-Mataczyńska, na altówce grać 

będzie Ewa Guzowska, a na wiolonczeli 

Tomasz Lisiecki. Programem złożonym 

w całości z kompozycji Ignacego Jana 

http://www.amuz.lodz.pl/pl/koncerty-i-wydarzenia-zapowiedzi/marzec-2019/153461-ii-pianistyczne-forum-mlodych-pedagogow-2019-03-18
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Paderewskiego, koncert zakończy Mi-

chał Szymanowski – pianista z bydgo-

skiej Akademii Muzycznej. Interpreto-

wać będzie utwory inspirowane polskim 

folklorem: Poloneza H-dur op. 9 nr 6, 

Mazurka A-dur op. 9 nr 3 oraz Legendę 

As-dur op. 16 nr 1, Melodię Ges-dur op. 

16 nr 2 i Menueta G-dur op. 14 nr 1. 

Koncert odbędzie się 18 marca (ponie-

działek) o godzinie 18.15, w Sali 12 

w Pałacu Akademii Muzycznej w Łodzi, 

przy ul. Gdańskiej 32. Wstęp wolny. 

 

Koncert muzyki fortepianowej 

Różnorodny program złożony z kompo-

zycji fortepianowych zaprezentują 

uznani pianiści – wykładowcy z uczelni 

muzycznych w Katowicach, Wrocławiu, 

Łodzi i Warszawie. Transkrypcją orga-

nowego utworu Johanna Sebastiana 

Bacha – Preludium i Fugi D-dur BWV 

532, koncert rozpocznie Jan Kubica, 

pianista z Akademii Muzycznej we Wro-

cławiu. Następnie trzyczęściową So-

natę A-dur KV 331 Wolfganga Amade-

usza Mozarta interpretować będzie To-

masz Lupa, który działalność arty-

styczno-pedagogiczną prowadzi w Uni-

wersytecie Muzycznym Fryderyka Cho-

pina w Warszawie. Program złożony  

z kompozycji fortepianowych Mieczy-

sława Karłowicza wykona Piotr Banasik 

z Akademii Muzycznej w Katowicach. 

Publiczność usłyszy miniatury: Chant 

de Mai, Walca, Andante oraz Sonatinę  

d-moll. Łukasz Kwiatkowski, pianista  

z Akademii Muzycznej w Łodzi zapre-

zentuje zróżnicowany repertuar. Wy-

kona dwie transkrypcje organowych 

dzieł Johanna Sebastiana Bacha (Pre-

ludium h-moll BWV 855a oraz Cha-

conne d-moll BV B 24), transkrypcję 

słynnego fragmentu z Karnawału zwie-

rząt Camille’a Saint-Saënsa – Łabędź, 

a także Elegię na lewą rękę Leopolda 

Godowskiego. Koncert odbędzie się 19 

marca (wtorek) o godzinie 16.00, w Sali 

12 w Pałacu Akademii Muzycznej w Ło-

dzi, przy ul. Gdańskiej 32. Wstęp wolny. 

 
 

 

Święto Uczelni 2019 

Święto Uczelni, obchodzone co roku na 

pamiątkę wznowienia działalności edu-

kacyjnej po zakończeniu II wojny świa-

towej, rozpocznie się Uroczystym Po-

siedzeniem Senatu. Podczas uroczy-

stości pedagogom Akademii wręczone 

zostaną odznaczenia, a doktorzy i dok-

torzy habilitowani odbiorą dyplomy. 

Wręczony zostanie także dyplom Pri-

mus in artibus, dla najlepszego absol-

wenta w ubiegłym roku akademickim. 

Uroczystemu Posiedzeniu Senatu to-

warzyszyć będzie koncert w wykonaniu 

studentów, którzy w bieżącym i ubie-

głym roku akademickim zdobyli na-

grody na prestiżowych konkursach. So-

lista Gabriel Balukiewicz (klasa dra 

Leszka Kołodziejskiego) interpretować 

będzie Kaprys nr 1 na akordeon Wia-

czesława Siemionowa. Następnie dołą-

czy do niego Kuba Niewczas, również 

akordeonista i wspólnie wykonają kom-

pozycję Highlands Aleksandra Brycha, 

studenta kompozycji z łódzkiej uczelni. 

Duo akordeonowe pracuje pod kierun-

kiem dra Leszka Kołodziejskiego. Na 

zakończenie krótkiego koncertu wystąpi 

Kwartet fletowy KWADRETTO, w skła-

dzie: Przemysław Szczygielski, Marce-

lina Błasiak, Izabella Kudroń i Kamila 

Borzemska. Młodzi artyści kształcą się 

pod kierunkiem dr hab. Eweliny Zawi-

ślak i mgr. Mateusza Wojtkiwa. Zagrają 

czteroczęściową kompozycję Jour d’été 

à la montagne Eugène’a Bozzy – XX-
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wiecznego francuskiego twórcy. Uro-

czyste Posiedzenie Senatu odbędzie 

się 21 marca (czwartek) o godzinie 

11.00, w Sali 12 w Pałacu Akademii Mu-

zycznej w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 32. 

Wstęp z zaproszeniami. 

 

Koncert laureatów konkursów 

 
 

Na drugi dzień obchodów Święta 

Uczelni zaplanowano koncert laureatów 

konkursów muzycznych. Na estradzie 

wystąpią studentki i studenci łódzkiej 

Akademii Muzycznej – soliści i kamera-

liści – nagrodzeni w ubiegłym roku. 

pierwszymi nagrodami na konkursach 

ogólnopolskich i międzynarodowych 

(Litwa, Chorwacja, Serbia, Słowenia). 

Wieczór rozpocznie utwór Fratres Arvo 

Pärta w wykonaniu skrzypka Bartosza 

Skibińskiego oraz akordeonisty Alek-

sandra Stachowskiego. Następnie pu-

bliczność usłyszy pierwszą część So-

naty na flet i fortepian Erwina Schul-

hoffa, którą zagrają kolejne laureatki – 

Maria Wróblewska (flet) oraz Paulina 

Urbankowska (fortepian). Adam Kamie-

niecki (baryton) zaprezentuje arię Pour 

forth no more unheeded pray’rs z orato-

rium Jephtha Georga Friedricha Hän-

dla. Śpiewakowi towarzyszyć będzie 

przy fortepianie Małgorzata Zajączkow-

ska-Warsza. Kolejny zespół, w skła-

dzie: Kuba Niewczas (akordeon) i Da-

mian Wyrzykowski (gitara) wykona Mu-

sical Offering Wiaczesława Siemio-

nowa. Przed przerwą zostanie zapre-

zentowana jeszcze trzyczęściowa kom-

pozycja Bohuslava Martinů La revue de 

cuisine. Utwór zinterpretują członkowie 

zespołu Martinů Squad: Maria Sosnow-

ska (skrzypce), Aleksandra Czarnocka 

(wiolonczela), Karol Nyczka (trąbka), 

Kamil Szulc (fagot), Kamil Leszczyński 

(klarnet) oraz Aleksandra Pazdyga (for-

tepian). Drugą część koncertu rozpocz-

nie Oscillations – utwór Michała Kawec-

kiego. Partię fortepianu i instrumentów 

elektronicznych realizować będzie sam 

kompozytor. Michał Sztekmiler wykona 

pierwszą część Sonaty b-moll op. 35 

Fryderyka Chopina. Następnie wystąpi 

saksofonista Patryk Ćwikliński, który 

wraz z pianistką Bogną Dulińską zapre-

zentuje trzecią część Sonaty Edisona 

Denisova. Kolejnym wykonawcą kon-

certu będzie akordeonista Aleksander 

Stachowski – stypendysta Ministra Kul-

tury i Dziedzictwa Narodowego. Muzyk 

zinterpretuje kompozycję Bogdana 

Dowlasza – Accosoftplay. Koncert za-

kończy występ Vene Piano Quartet  

w składzie: Robert Łaguniak (skrzypce), 

Zuzanna Krakowiak (altówka), Urszula 

Markowska (wiolonczela), Jacek Wen-

dler (fortepian). Zespół zagra finał – 

trzecią część Kwartetu fortepianowego 

D-dur op. 23 Antonina Dvoraka. Wyda-

rzenie odbędzie się 22 marca (piątek)  

http://www.amuz.lodz.pl/pl/koncerty-i-wydarzenia-zapowiedzi/marzec-2019/153474-swieto-uczelni-koncert-laureatow-konkursow
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o godzinie 18.00 w Sali Koncertowej 

Akademii Muzycznej w Łodzi przy ulicy 

Żubardzkiej 2a. Wstęp wolny. 

 

 

Salon absolwentów 

 
 

Akademia Muzyczna w Łodzi zaprasza 

na Salon Absolwentów w ramach ob-

chodów Święta Uczelni. Spotkanie z cy-

klu Salon Absolwentów odbywa się od 

2014 roku w ramach obchodów Święta 

Uczelni. Gośćmi Akademii byli już, mię-

dzy innymi: Jerzy Bauer, Teresa Żylis-

Gara, Delfina Ambroziak i Włodzimierz 

Korcz. W tym roku do wspólnego świę-

towania została zaproszona wybitna 

skrzypaczka Barbara Górzyńska. Ar-

tystka ukończyła Państwową Wyższą 

Szkołę Muzyczną (dzisiejszą Akademię 

Muzyczną) w klasie skrzypiec ówcze-

snego rektora uczelni, profesora Ze-

nona Płoszaja. Skrzypaczka debiuto-

wała w wieku 16 lat wykonaniem Kon-

certu skrzypcowego e-moll Felixa Men-

delssohna-Bartholdy’ego z towarzysze-

niem Wielkiej Orkiestry Symfonicznej 

Polskiego Radia w Katowicach pod ba-

tutą Bohdana Wodiczki. Jest zdobyw-

czynią nagród na prestiżowych konkur-

sach, takich jak Międzynarodowy Kon-

kurs im. Georga Enescu w Bukareszcie, 

Konkurs Skrzypcowy im. Carla Flescha  

w Londynie czy Międzynarodowy Kon-

kurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniaw-

skiego w Poznaniu. Występowała z naj-

słynniejszymi orkiestrami (między in-

nymi London Philharmonic i Royal Phil-

harmonic) w wielu krajach Europy  

i Ameryki Południowej. W swoim do-

robku posiada liczne nagrania, między 

innymi dla Polskiego Radia i BBC. 

Obecnie mieszka w Wiedniu. Rozmowę 

ze skrzypaczką poprowadzi Małgorzata 

Nowak. Po rozmowie odbędzie się 

krótki koncert studentek i studentów  

z klas skrzypiec łódzkiej Akademii Mu-

zycznej, którzy w ubiegłym roku zostali 

wyróżnieni nagrodami na konkursach 

muzycznych. W programie solowych 

prezentacji znalazły się utwory Jana 

Sebastiana Bacha, Frintza Kreislera, 

Nathana Milsteina oraz Henryka Wie-

niawskiego. Wystąpią: Sylwia Marut, 

Anna Toporkiewicz, Robert Łaguniak 

oraz Bartosz Skibiński. Wydarzenie od-

będzie się 23 marca (sobota) o godzinie 

18.00 w Sali Kameralnej Akademii Mu-

zycznej w Łodzi przy al. 1 Maja 4. 

Wstęp wolny. 

 
 

 

Jazzowa ESTRADA MŁODYCH 

W programie koncertu z cyklu Estrada 

Młodych pojawią się improwizacje jaz-

zowe w wykonaniu studentów klas in-

http://www.amuz.lodz.pl/pl/koncerty-i-wydarzenia-zapowiedzi/marzec-2019/153473-swieto-uczelni-salon-absolwentow
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strumentów jazzowych Akademii Mu-

zycznej w Łodzi. Koncert odbędzie się 

21 marca (czwartek) o godzinie 18.00, 

w Sali Kameralnej Akademii Muzycznej 

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

 
 

 

Muzyka współczesna 

Od analizy do interpretacji 

 
 

Wydział Fortepianu, Organów, Klawe-

synu, Muzyki Dawnej i Jazzu Akademii 

Muzycznej w Łodzi zaprasza na wyda-

rzenia drugiej edycji międzynarodowej 

konferencji naukowo-artystycznej, któ-

rej tematyka obejmuje zagadnienia do-

tyczące specyfiki konstrukcji form i in-

terpretacji muzyki współczesnej (po 

1945 roku). Wykłady, panele dysku-

syjne i koncerty podzielone są na pięć 

tematycznych dni. Ich tematy przewod-

nie to: Idiom organowy w muzyce XX 

i XXI wieku (24 marca), Polska muzyka 

kameralna XX i XXI wieku jako egzem-

plifikacja nowych tendencji w kulturze 

i sztuce (25 marca), Między tradycją 

a współczesnością – fortepian w litera-

turze muzycznej II połowy XX wieku (26 

marca), Instrumenty dawne we współ-

czesnym świecie muzycznym (27 

marca), Jazz współczesny – wolność 

i konwencja (28 marca). Wykłady wy-

głosi 28 artystów i naukowców z wielu 

ośrodków w Polsce (Częstochowa, 

Gdańsk, Kielce, Kraków, Łódź, Poznań, 

Warszawa, Wrocław), a także goście 

z Wiednia, Berlina i Odense. W ramach 

5 koncertów zaplanowanych w ramach 

konferencji wystąpią goście, pedagodzy 

i studenci Akademii Muzycznej w Łodzi. 

Na wszystkie wydarzenia obowiązuje 

wstęp wolny. 

 

Recital organowy 

Jeremy’ego Josepha 

Na zakończenie pierwszego dnia konfe-

rencji poświęconego muzyce organo-

wej, z recitalem organowym wystąpi 

gość Katedry Organów i Muzyki Dawnej 

– Jeremy Joseph. Wykona program zło-

żony z barokowych kompozycji, które 

przeplatać będzie improwizacjami, in-

spirowanymi muzyką mistrzów. Publicz-

ność usłyszy preludia, ricercary i toc-

caty: Johanna Jakoba Frobergera, Jo-

hanna Caspara Kerlla, Alessandra Po-

gliettiego oraz Johanna Sebastiana Ba-

cha. Recital odbędzie się 24 marca 

(niedziela) o godzinie 18.00, w Sali Ka-

meralnej Akademii Muzycznej w Łodzi, 

przy al. 1 Maja 4. Wstęp wolny. 

 

Wieczór muzyczny 

Dzień Instytutu Muzyki Kameralnej za-

kończy się koncertem z cyklu Wieczory 

muzyczne. Program składać się będzie 

http://www.amuz.lodz.pl/pl/wydarzenia/aktualne-sesje-i-konferencje/konferencja-wydzialu-ii
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z kompozycji twórców współczesnych 

oraz XX-wiecznych. Wieczór rozpocz-

nie się prawykonaniem utworu 3 Ak-

centy na wiolonczelę i fortepian Jolanty 

Smolskiej. Interpretować go będą wio-

lonczelistka Małgorzata Smyczyńska-

Szulc oraz pianistka Agnieszka Przybyl-

ska. Następnie kompozycje uznanych 

twórców związanych z Łodzią – Olgi 

Hans i Krzysztofa Grzeszczaka, oraz 

studenta łódzkiej uczelni muzycznej – 

Michała Kaweckiego, wykonywać bę-

dzie Trio smyczkowe „Incontro con le 

viole”. Tworzą je trzy altowiolistki: Jo-

lanta Kukuła-Kopczyńska, Róża Wil-

czak-Płaziuk oraz Dorota Stanisławska. 

Muzykę Pawła Łukaszewskiego (pieśni: 

HAIKU oraz Osiem piosenek dla dzieci 

do słów Ewy Szelburg-Zarembiny) in-

terpretować będą wokalistka Anna Mi-

kołajczyk-Niewiedział oraz pianistka 

Ewa Guz-Seroka. Po przerwie z progra-

mem złożonym z pieśni do tekstów Ha-

liny Poświatowskiej, wystąpią woka-

listka Agnieszka Makówka oraz pia-

nistka Aleksandra Nawe. Cykl Poświa-

towska i muzyka to osiem pieśni współ-

czesnych polskich kompozytorów: 

Pawła Łukaszewskiego, Jerzego Bau-

era, Krzysztofa Grzeszczaka i Andrzeja 

Dziadka. Na zakończenie wieczoru 

kompozycję nieznanego szerszej pu-

bliczności polskiego kompozytora Ka-

rola Rathausa Dedication and Allegro 

op. 64 interpretować będą skrzypek 

Mateusz Strzelecki i pianista Andrzej 

Ślązak, a utwór Fantasmagoria na pre-

parowany fortepian i perkusję zagrają 

pianista Marcin Kawczyński i perku-

sistka Julianna Kamila Siedler-Smuga. 

Koncert odbędzie się 25 marca (ponie-

działek) o godzinie 18.15, w Sali Kame-

ralnej Akademii Muzycznej w Łodzi, 

przy al. 1 Maja 4. Wstęp wolny.  

Polska muzyka 

fortepianowa XX wieku 

Dwóch pianistów wystąpi na zakończe-

nie trzeciego dnia konferencji, poświę-

conego muzyce fortepianowej i piani-

styce XX i XXI wieku. Michał Drewnow-

ski – pianista związany z Akademią Mu-

zyczną w Łodzi, interpretować będzie 

kompozycje Tadeusza Majerskiego 

i Andrzeja Nikodemowicza, kompozyto-

rów lwowskich. Majerski był pionierem 

polskiej dodekafonii, a muzyka Nikode-

mowicza zwraca uwagę kontemplacyj-

nym charakterem. Z programem złożo-

nym w całości z kompozycji Romana 

Maciejewskiego wystąpi pianista zwią-

zany z uczelniami muzycznymi w War-

szawie i Krakowie – Mariusz Ciołko. Po-

stać Romana Maciejewskiego kojarzyć 

się może z monumentalnym dziełem 

oratoryjnym Missa pro defunctis, Requ-

iem, dedykowanym ofiarom II wojny 

światowej. Podczas wtorkowego kon-

certu publiczność będzie miała szansę 

zapoznać się z jego twórczością forte-

pianową. Mariusz Ciołko wykona minia-

tury instrumentalne, m.in.: Kołysankę, 

Krzesanego, Fandango, Mazura. Kon-

cert odbędzie się 26 marca (wtorek) 

o godzinie 18.00, w Sali Kameralnej 

Akademii Muzycznej w Łodzi, przy 

al. 1 Maja 4. Wstęp wolny. 

 

Klawesyn i klawikord 

Koncert poświęcony muzyce dawnej  

i jej współczesnym odsłonom, rozpocz-

nie się wykonaniem kompozycji XX-

wiecznego twórcy niemieckiego Hansa 

Urlicha Staepsa. Dialoge zabrzmi w wy-

konaniu flecisty Marka Nahajowskiego  

i klawesynistki Magdaleny Itman-Wasi-

lewskiej. Kwartet flecistów wykona na-
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stępnie utwór Summa popularnego es-

tońskiego kompozytora Arvo Pärta. Na 

fletach podłużnych zagrają: Guido Kle-

misch, Justyna Wójcikowska, Magda-

lena Pilch i Marek Nahajowski. W pro-

gramie koncertu pojawi się również 

utwór belgijskiego kompozytora Fransa 

Geysena Wingerd in een natte zomer. 

Interpretować go będą Guido Klemisch 

i Marek Nahajowski. Klawesynistka Mo-

nika Stachowiak solo wykona Mszę Or-

bis Factor Mariana Sawy. Na zakończe-

nie koncertu wystąpi Maria Erdman, 

która na klawikordzie wykona różno-

rodny program, rozpoczynając od 

utworu Preludio Isaaca Albeniza. Na-

stępnie publiczność wysłucha kompo-

zycji Claude’a Debussy’ego oraz Her-

berta Howellsa. Ostatnim utworem, 

który zabrzmi tego wieczoru będzie 

dwuczęściowe Deux Hommages, 

skomponowane w 2008 roku przez 

Aleksandra Kościówa. Części kompo-

zycji twórca poświęcił artystom mala-

rzom – Rubensowi i Picassowi. Maria 

Erdman grać będzie na kopii drezdeń-

skiego instrumentu z 1788 roku. Kon-

cert odbędzie się 27 marca (środa)  

o godzinie 18.00, w Sali Balowej w Pa-

łacu Akademii Muzycznej w Łodzi, przy 

ul. Gdańskiej 32. Wstęp wolny.  

 

Koncert jazzowy 

Podczas wieczoru z muzyką jazzową 

wykonana zostanie kompozycja Noesis 

Witolda Janiaka na improwizujący forte-

pian i kwartet smyczkowy. Przy forte-

pianie zasiądzie sam kompozytor, na 

perkusji zagra Anders Mogensen,  

a kwartet smyczkowy stworzą: skrzy-

paczki Dominika Sznajder i Paulina Ko-

łodziejczyk, altowiolistka Monika Świ-

niarska oraz wiolonczelista Jakub Le-

mański. W drugiej części koncertu pu-

bliczność usłyszy improwizacje z udzia-

łem gościa oraz studentów i pedago-

gów Instytutu Jazzu i Muzyki Estrado-

wej. Koncert odbędzie się 28 marca 

(czwartek) o godzinie 18.30, w Sali Ka-

meralnej Akademii Muzycznej w Łodzi, 

przy al. 1 Maja 4. Wstęp wolny. 

 

 
 

Koncert dyplomowy 

 
 

Podczas egzaminu z dyrygowania ze-

społami wokalnymi i instrumentalnymi 

studentów kierunku edukacja arty-

styczna w zakresie sztuki muzycznej, 

za dyrygenckim pulpitem staną  kolejni 

dyplomanci: Damian Błoński (klasa 

prof. dr hab. Anny Domańskiej), Szy-

mon Panek (klasa dr hab. Kingi Litow-

skiej), Joanna Szcześniak (klasa prof. 

dra Jerzego Swobody) oraz Sylwia Teo-

dorowska (klasa dr Elżbiety Tomali-No-
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cuń). Poprowadzą chór mieszany kie-

runku edukacja artystyczna, który na co 

dzień pracuje pod kierunkiem prof. dr 

hab. Anny Domańskiej oraz zespół in-

strumentalny Orff, którym kieruje dr Elż-

bieta Tomala-Nocuń. Otwarty egzamin 

odbędzie się 26 marca (wtorek) o godzi-

nie 18.00, w Sali Koncertowej Akademii 

Muzycznej w Łodzi, przy ul. Żubardz-

kiej 2a. Wejściówki w cenie 5 zł nabyć 

można w kasie biletowej AM. 

 
 

 

Cztery dekady akordeonistyki 

Katedra Wykonawstwa Muzyki Współ-

czesnej, Akordeonu, Gitary i Harfy Aka-

demii Muzycznej w Łodzi zaprasza na 

Międzynarodową Konferencję Nau-

kowo-Artystyczną pt. Cztery dekady 

akordeonistyki Akademii Muzycznej w 

Łodzi – retrospektywa, stan aktualny, 

strategie kontynuacji, która odbędzie 

się w budynkach Uczelni w dniach 28 – 

29 marca 2019 roku. W ramach konfe-

rencji odbędzie się szereg wydarzeń. 

Wykłady o zróżnicowanej tematyce 

oraz lekcje mistrzowskie poprowadzą 

specjaliści w zakresie muzyki akordeo-

nowej, m.in. zagraniczni goście: prof. 

Boris Lenko (Słowacja), doc. Andreas 

Nebl (Niemcy), prof. Marie-Andrée 

Joerger (Francja), doc. Raimondas Svi-

ackevičius (Litwa). Odbędzie się także 

koncert muzyki akordeonowej  

z prawykonaniami kompozycji Sławo-

mira Kaczorowskiego, Leszka Koło-

dziejskiego, Volodymyra Runchaka  

i Arshi Samsaminii. Wykonawcami 

będą akordeoniści: Zbigniew Ignaczew-

ski, Maciej Ćwikliński, Leszek Koło-

dziejski, Konrad Salwiński i Aleksander 

Stachowski oraz wiolonczelista Arka-

diusz Dobrowolski i fagocista Kamil 

Szulc. Na scenie zaprezentują się także  

zespoły: Orkiestra Młodzi nie.poważni 

pod batutą Michała Śmiechowicza oraz 

Orkiestra Symfoniczna Akademii Mu-

zycznej w Łodzi, pod dyrekcją Marcina 

Wolniewskiego. 

 

 
 

Organizatorzy zapraszają również na 

jubileusz 50-lecia działalności arty-

stycznej prof. Bogdana Dowlasza. Za-

prezentowany zostanie dorobek arty-

styczny i pedagogiczny Profesora,  

a jego utwory zabrzmią w wykonaniu 

pedagogów i studentów Akademii Mu-

zycznej w Łodzi. Obchody jubileuszu 

odbędą się 29 marca (piątek) o godzinie 

16.30, w Sali 12 w Pałacu Akademii Mu-

zycznej w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 32. 

Wstęp wolny. 
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