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KONCERTY I WYDARZENIA 

W drugiej połowie kwietnia Akademia 

Muzyczna w Łodzi zaprasza na kolejne 

odsłony cyklicznych koncertów, a także 

Forum poświęcone pracy nad głosem, 

wieczór z tańcem i tancerzami oraz 

warsztaty chóralne. Zachęcamy do za-

poznania się z kalendarium. 

 

 
 

 

 

I Łódzkie Forum Naukowe 

z okazji Światowego Dnia Głosu 

 

 
 

 

Światowy Dzień Głosu przypada na 

dzień 16 kwietnia. Wydarzenie zostało 

zainicjowane w 1999 roku przez amery-

kańskich i europejskich specjalistów od 

chorób głosu. W tym roku w obchody 

włącza się Akademia Muzyczna w Ło-

dzi i zaprasza wszystkich zainteresowa-

nych pracą głosem i jego higieną 

 

(mówcy, śpiewacy, dziennikarze). Z tej 

okazji zaplanowano dwudniowe forum, 

w programie którego znalazły się wy-

kłady, warsztaty, pokazowe lekcje 

śpiewu, pracy nad tekstem i pracy z ze-

społem chóralnym oraz koncert wo-

kalny. Wśród zaproszonych specjali-

stów są wykładowcy łódzkich uczelni 

oraz redaktor naczelny Ruchu Muzycz-

nego Piotr Matwiejczuk. Forum roz-

pocznie się 15 kwietnia (poniedziałek)  

o godzinie 10.00 w Sali w 31 Pałacu 

Akademii. Wykład inauguracyjny na te-

mat fascynacji ludzkim głosem na prze-

strzeni wieków wygłosi dr Joanna Zim-

mer-Nowicka, specjalistka pracująca w 

Wojewódzkim Wielospecjalistycznym 

Centrum Onkologii i Traumatologii im. 

Mikołaja Kopernika w Łodzi (10.15-

11.45). Lekarz Agata Bechtold z Uni-

wersytetu Medycznego w Łodzi poruszy 

temat patologii głosu (12.00-12.30),  

a Barbara Orzeł z Uniwersytetu Łódz-

kiego – wsparcia logopedycznego dla 

zawodowych mówców (12.30-13.30). 

Prof. dr hab. Piotr Miciński z łódzkiej 

Akademii Muzycznej wygłosi wykład pt. 

Mam talent i co dalej? Subiektywna 

próba wskazania właściwej drogi roz-

woju dla osób uzdolnionych wokalnie 

(14.30-15.30) oraz poprowadzi poka-

zową lekcję śpiewu (15.30-16.15). 

Uczestnicy forum mogą wziąć także 

udział w pokazowej lekcji chóralnej, 

podczas której Żeński Zespół Kame-

ralny Rebelové będzie pracował pod 

batutą Marii Hubluk-Kaszuby. Pierwszy 

dzień obchodów zakończy koncert.  

W programie znalazły się cykle pieśni 

Modesta Musorgskiego i Viktora Ull-

manna orz utwory chóralne Krzysztofa 

Grzeszczaka, Gustava Holsta i in. Wy-

konawcami koncertu będą śpiewacy: 

Natalia Kordecka-Kolo (sopran), Bar-

tosz Szulc (bas) oraz Żeński Zespół Ka-

meralny Rebelové pod dyrekcją Marii 

http://www.amuz.lodz.pl/pl/koncerty-i-wydarzenia-zapowiedzi/kwiecien-2019/153596-i-lodzkie-forum-naukowe-z-okazji-swiatowego-dnia-glosu-2019-04-15
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Hubluk-Kaszuby. Przy fortepianie towa-

rzyszyć będą: Dobrochna Jachowicz-

Zakrzewska, Małgorzata Zajączkow-

ska-Warsza oraz Tomasz Kaszuba. 

Drugi dzień forum rozpocznie wykład 

Piotra Matwiejczuka – redaktora na-

czelnego Ruchu Muzycznego, od lat 

związanego z Programem Drugim Pol-

skiego Radia (10.00-11.30). Tematyka 

jego wykładu dotyczyć będzie głosu 

jako narzędzia pracy radiowca. O tym, 

jak obudzić swój głos w aktorskim dzia-

łaniu scenicznym, opowie dr Anna 

Sarna – aktorka i wykładowczyni Aka-

demii Muzycznej i Państwowej Wyższej 

Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatral-

nej (11.45-12.45). Zaraz po wykładzie 

uczestnicy będą mogli wziąć udział  

w pokazowej lekcji pracy nad tekstem 

(12.45-13.30), a następnie w warszta-

tach wokalnych, aktorskich, chóralnych 

lub logopedycznych (do wyboru). Fo-

rum odbędzie się w dniach 15-16 kwiet-

nia w Sali 31 w Pałacu Akademii Mu-

zycznej w Łodzi przy ul. Gdańskiej 32 

(obrady) i w Sali Kameralnej Akademii 

Muzycznej w Łodzi przy al. 1 Maja 4 

(koncert). Na wszystkie wydarzenia ob-

owiązuje wstęp wolny.  

 

Recital organowy 

Po raz kolejny nowe organy Akademii 

Muzycznej w Łodzi zabrzmią podczas 

kwietniowego koncertu z cyklu Wieczo-

rów organowych. Z recitalem wystąpi 

Łukasz Mosur. Zaprezentuje utwory or-

ganowe, głównie z okresu baroku. Jego 

występ poprzedzi wykład dra hab. 

Krzysztofa Urbaniaka na temat gdań-

skiego repertuaru organowego w epoce 

baroku. Budowę organów w Sali Kame-

ralnej Akademii Muzycznej w Łodzi za-

kończono przed kilkoma tygodniami. 

Zadania podjął się renomowany 

szwedzki warsztat organmistrzowski 

Grönlunds Orgelbyggeri z Gammelstad. 

Instrument swoją koncepcją brzmie-

niową, techniczną oraz architekto-

niczną nawiązuje wprost do dzieł zna-

komitego gdańskiego organmistrza An-

dreasa Hildebrandta oraz organmi-

strzów należących do jego kręgu, w tym 

wykształconych przez Hildebrandta: 

Friedricha Rudolfa Dalitza i Christopha 

Heinricha Obucha. Dlatego właśnie wy-

kład organowy dra hab. Krzysztofa Ur-

baniaka, Kierownika Katedry Organów  

i Muzyki Kościelnej, skupiony będzie 

wokół gdańskiego repertuaru organo-

wego doby baroku.  

 

 
 

Również program recitalu w przeważa-

jącej mierze będzie nawiązywać do 

tego tematu. Łukasz Mosur, młody  

i uznany już organista, asystent w Kate-

drze Organów i Muzyki Kościelnej łódz-

kiej uczelni muzycznej, zaprezentuje na 

początku Fantazję i fugę g-moll BWV 

http://www.amuz.lodz.pl/pl/koncerty-i-wydarzenia-zapowiedzi/kwiecien-2019/153600-wieczor-organowy-polaczony-z-wykladem
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542 Johanna Sebastiana Bacha, wyko-

rzystującą w temacie fugi fragment zna-

nej holenderskiej melodii Ik ben gegroet 

van… Utwór ten, podobnie jak kolejne 

pozycje z programu, a dokładnie Vater 

unser im Himmelreich Georga Böhma  

i Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ Daniela 

Magnusa Gronaua, wykonywane były 

kilkaset lat temu w gdańskich kościo-

łach. Teraz zabrzmią na współczesnych 

organach opartych na konstrukcjach 

stosowanych w gdańskiej szkole organ-

mistrzowskiej XVIII wieku. W finale reci-

talu publiczność usłyszy II Sonatę  

e-moll op. 19 Augusta Gottfrieda Rit-

tera, który wspólnie z Felixem Mendels-

sohnem uznawany jest za ojca roman-

tycznej sonaty organowej. Wykład i re-

cital odbędą się 16 kwietnia (wtorek)  

o godzinie 18.00, w Sali Kameralnej 

Akademii Muzycznej w Łodzi przy al.  

1 Maja 4. Wstęp wolny. 

 

Sztafeta fletowa 

Studenci i pedagodzy zapraszają na ko-

lejną edycję koncertów fletowych Szta-

feta fletowa. Koncert odbędzie się 24 

kwietnia (środa) o godzinie 18.00,  

w Sali 12 w Pałacu Akademii Muzycznej 

w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 32. Wstęp 

wolny. 

 

Estrada Młodych 

Pianiści z Akademii Muzycznej im. Sta-

nisława Moniuszki w Gdańsku i Uniwer-

sytetu Muzycznego Fryderyka Chopina 

w Warszawie będą wykonawcami kolej-

nego koncertu z cyklu Estrada Młodych. 

Koncert odbędzie się 25 kwietnia 

(czwartek) o godzinie 18.00, w Sali Ka-

meralnej Akademii Muzycznej w Łodzi 

przy al. 1 Maja 4. Wstęp wolny.  

 

Cztery Pory Roku 

 

 
 

Koncert monograficzny Stanisława Mo-

niuszki to propozycja Koła Naukowego 

Miłośników Opery na uczczenie Roku 

Moniuszkowskiego. W programie kon-

certu znajdą się pieśni i arie polskiego 

kompozytora, w wykonaniu członków 

Koła: mezzosopranistek Magdaleny 

Cieślak i Dominiki Stefańskiej, soprani-

stek Martyny Czausz, Anny Durniat, 

Pauliny Glinki, Marii Hubluk-Kaszuby  

i Weroniki Leśniewskiej, tenorów Piotra 

Chłopickiego i Pawła Żaka oraz śpiewa-

jących barytonem Wojciecha Dzwon-

kowskiego i Wojciecha Sztyka. Przy for-

tepianie artystom towarzyszyć będzie 

Alicja Młynek. Koncert odbędzie się 26 

kwietnia (piątek) o godzinie 18.00,  

w Sali Kameralnej Akademii Muzycznej 

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

 

Wieczór tańca 

Wieczór tańca Kierunek  Choreogra-

fia to pokazy wybranych etiud oraz za-

dań sesyjnych studentów specjalności 

choreografia i techniki tańca na Akade-

mii Muzycznej w Łodzi. Tym razem wy-

darzenie zbiega się z obchodami Mię-

http://www.amuz.lodz.pl/pl/koncerty-i-wydarzenia-zapowiedzi/kwiecien-2019/153833-cztery-pory-roku
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dzynarodowego Dnia Tańca, który przy-

pada na 29 dzień kwietnia. Prezento-

wane w tej edycji etiudy zrealizowane 

zostały m.in. w ramach przedmiotów: 

Taniec współczesny, Kompozycja tań-

ca, Taniec jazzowy czy Repertuar, a ra-

zem stanowią podsumowanie pracy  

w semestrze zimowym 2018/19. Wie-

czór tańca to także przestrzeń na poka-

zanie stworzonych już lub pozostają-

cych w trakcie procesu tworzenia (work 

in progress) autorskich choreografii stu-

dentów.  Tak też w kwietniowym progra-

mie zobaczyć będzie można m.in.: duet 

Nie(perfekcyjna) autorstwa Olgi Blach-

nierek i Moniki Pluty. Praca była wcze-

śniej prezentowana podczas wieczoru 

Młoda Polska w ramach 22. Międzyna-

rodowych Spotkań Teatrów Tańca  

w Lublinie, a także otrzymała wyróżnie-

nie jury podczas XI Ogólnopolskich 

Spotkań Tanecznych (Re)akcje 2019. 

Wśród zaplanowanych na wieczór dłuż-

szych form wymienić można m.in. pro-

jekty choreograficzne Feel free not to 

escape Fromm Agnieszki Sterczyń-

skiej, który koresponduje z filozofią Eri-

cha Fromma, czy Słabość na imię Ci... 

Agnieszki Janickiej, będący refleksją 

nad zmieniającą się dominacją płci we 

współczesnym świecie. Inne etiudy in-

spirowane są wierzeniami Słowian, fe-

nomenem wirtualnej gwiazdy muzycz-

nej Hatsune Miku czy twórczością 

Marty Graham i Wacława Niżyńskiego. 

Choreografami i autorami projektów, 

które znalazły się w kwietniowym pro-

gramie są: Agnieszka Janicka, Zuzanna 

Kasprzyk, Agnieszka Łuczyńska, Kata-

rzyna Migała, Krzysztof Skolimowski, 

Agnieszka Sterczyńska, Anna Wytych-

Wierzgarz, a także studenci studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych I i II 

stopnia. Koordynatorkami i reżyserkami 

wydarzenia są Agnieszka Łuczyńska 

oraz Anna Wytych-Wierzgarz. Kierunek 

 Choreografia jest częścią ogólnopol-

skiej akcji TańczMy Międzynarodowy 

Dzień Tańca, a Instytut Muzyki i Tańca 

objął wydarzenie patronatem honoro-

wym. Wieczór tańca odbędzie się 26 

kwietnia (piątek) w Sali Koncertowej 

Akademii Muzycznej w Łodzi przy ul. 

Żubardzkiej 2a. Wejściówki w cenie 5 zł 

można nabyć w kasie biletowej AM. 

 
 

 

CHOIR IN MOTION 

II Festiwal i Konkurs 

Chórów i Zespołów Wokalnych 

Stowarzyszenie Śpiewacze HARMO-

NIA i Akademia Muzyczna w Łodzi za-

praszają na  II Festiwal i Konkurs Chó-

rów i Zespołów Wokalnych Choir in Mo-

tion. Formuła Festiwalu jest pomysłem 

oryginalnym i wyjątkowym w swoim 

charakterze. Festiwal ma na celu pro-

pagowanie muzyki popularnej, rozryw-

kowej, filmowej, musicalowej, jazzowej, 

http://www.amuz.lodz.pl/pl/koncerty-i-wydarzenia-zapowiedzi/kwiecien-2019/153834-kierunek-choreografia
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zarówno kompozycji autorskich, jak 

i opracowań na chóry utworów przezna-

czonych w wersji pierwotnej na inne 

podmioty wykonawcze. Ważną cechą 

części lub całości występów chórów 

i zespołów wokalnych jest prezentowa-

nie układów choreograficznych oraz ru-

chu scenicznego adekwatnych do treści 

i przesłania wykonywanych utworów. 

Kierownikiem artystycznym Festiwalu 

jest dr hab. Jerzy Rachubiński, prof. 

AM. W ramach festiwalu odbędzie się 

konkurs (13.00), podczas którego ze-

społy oceniane będą przez jury złożone 

z profesjonalistów reprezentujących 

dziedziny wokalistyki, dyrygentury chó-

ralnej, choreografii i musicalu. O godzi-

nie 15.00 organizatorzy zapraszają na 

warsztaty dla mieszkańców Łodzi oraz 

chętnych wykonawców festiwalowych. 

Prowadzić je będzie dr Brian Fenteress 

– wykładowca Akademii Muzycznej 

w Łodzi (Katedra Musicalu i Choreogra-

fii). Około godziny 17.00 rozpocznie się 

koncert finałowy, czyli ogłoszenie wyni-

ków konkursu, prezentacja osiągnięć 

warsztatów oraz występy laureatów. 

Choir in Motion odbędzie 27 kwietnia 

(sobota) w Sali Koncertowej Akademii 

Muzycznej w Łodzi przy ul. Żubardz-

kiej 2a. Wstęp wolny.  

 

 

Koncert gitarowy 

W ramach ostatniego w kwietniu Wie-

czoru muzycznego wystąpią studenci 

klas gitary Akademii Muzycznej w Ło-

dzi. Wykonawcy pracują pod kierun-

kiem dra hab. Jacka Dulikowskiego: 

Marika Jurkiewicz, Zeyu Li i Maciej Mi-

chał Sałyga oraz dra hab. Macieja Sta-

szewskiego: Rafał Siedlecki, Kalina Po-

lańska i Pola Tustanowska. Soliści wy-

konają kompozycje Feliksa Horeckiego, 

Maura Giulianiego, Aleksandra Tans-

mana, Leo Brouwera, Macieja Staszew-

skiego i Francisco Tárregi. Podczas 

koncertu prezentować się będą także 

zespoły kameralne. Trio gitarowe  

w składzie: Zeyu Li, Kalina Polańska, 

Rafał Siedlecki, z klasy dra hab. Jacka 

Dulikowskiego, interpretować będzie 

dwa utwory: część Ala Baita z Lau Eu-

skal Abesti Jesusa Guridiego oraz Inter-

ludium Macieja Staszewskiego. Duet gi-

tarowy Katarzyna Gogola i Klaudia Ku-

kla z klasy dra hab. Macieja Staszew-

skiego, zagra czteroczęściową Música 

incidental campesina Leo Brouwera 

oraz pierwszą część kompozycji Três 

Cenas Brasileiras Sergia Assada. Kon-

cert odbędzie się 29 kwietnia (ponie-

działek) o godzinie 18.15, w Sali 12  

w Pałacu Akademii Muzycznej w Łodzi 

przy ul. Gdańskiej 32. Wstęp wolny. 

 

 
fot. Koło Naukowe Gitarzystów Akademii Muzycznej  

w Łodzi 

 

Koncertowi towarzyszyć będzie wy-

stawa gitar z firmy Malwood Instru-

ments. Instrumenty oglądać będzie 

można w godzinach 17.00 – 18.15  

w hallu głównym Pałacu Akademii Mu-

zycznej w Łodzi. 

 
 

 

 

http://www.amuz.lodz.pl/pl/koncerty-i-wydarzenia-zapowiedzi/kwiecien-2019/153607-wieczor-muzyczny-koncert-gitarowy
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NASZE SUKCESY 

 

Na XX Łódzkim Międzynarodowym 

Konkursie Muzyki Kameralnej im. Kiej-

stuta Bacewicza (31 marca – 7 kwietna 

2019) zespoły złożone ze studentów  

i pedagogów Akademii zdobyły nastę-

pujące nagrody i wyróżnienia: 

 III nagroda – Vene Piano Quartet 

w składzie: Robert Łaguniak (skrzypce), 

Zuzanna Krakowiak (altówka), Urszula 

Markowska (wiolonczela), Jacek Wen-

dler (fortepian), zespół z klasy dr hab. 

Hanny Holeksy. Zespół otrzymał rów-

nież nagrodę pozaregulaminową (kon-

cert) ufundowaną przez Europejskie 

Centrum Muzyki Krzysztofa Penderec-

kiego w Lusławicach. 

 wyróżnienie – Robert Łaguniak 

(skrzypce), Cezary Karwowski (forte-

pian) – zespół z klasy prof. AM dr. hab. 

Witolda Holtza. 

 wyróżnienie – kwintet w składzie: 

Sławomira Wilga (skrzypce), Dominika 

Sznajder (skrzypce), Magdalena Agato-

wicz (altówka), Anna Cierpisz (wiolon-

czela), Cezary Karwowski (fortepian) – 

kwintet z klasy prof. AM dr. hab. Łuka-

sza Błaszczyka i prof. AM dr. hab. Wi-

tolda Holtza. 

 

Sebastian Dudzik – student z klasy 

śpiewu dr Moniki Malec-Piotrowskiej i 

piosenki aktorskiej dra hab. Marka Ra-

chonia zajął III miejsce podczas XVI 

Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki 

Aktorskiej „Reflektor” w Koszalinie (5-7 

kwietnia 2019).  

 

Mgr Ewelina Hajda – pedagog Zakładu 

Perkusji Akademii Muzycznej w Łodzi 

zajęła I miejsce i zdobyła dyplom Mistrz 

Interpretacji Muzycznej na XIII Między-

narodowym Konkursie Interpretacji Mu-

zycznej im. Wandy Wiłkomirskiej w Kra-

siczynie/Przemyślu (4-6 kwietnia 2019). 

 

Jakub Kaczmarek, student z klasy 

kompozycji dra hab. Marcina Stań-

czyka, podczas VI Ogólnopolskiego 

Konkursu Kompozytorskiego na chó-

ralny utwór pasyjny do tekstu w języku 

kaszubskim, zdobył III miejsce za utwór 

Czej przëszlë na môl zwóny "Czaszką". 

Konkurs rozstrzygnięto 6 kwietnia 2019 

w Wejherowie. 

 

Olga Fidrysiak, studentka wokalistyki 

estradowej z klasy dr hab. Anny Kamal-

skiej, zdobyła Grand Prix podczas XXX 

Międzynarodowego Festiwalu Piosenki 

Super Mikrofon Radia Jard w Białym-

stoku. Festiwal odbywał się w dniach 

29-31 marca 2019 roku. 

 

 

 

O DOMINANTĘ DLA ŁODZI 

8 kwietnia 2019 roku w foyer Sali Kon-

certowej przy ulicy Żubardzkiej otwarto 

wystawę towarzyszącą uroczystej inau-

guracji XIX Festiwalu Nauki, Techniki  

i Sztuki w Łodzi. Wystawa jest prezen-

tacją prac studentów Zakładu Rzeźby 

Instytutu Architektury i Urbanistyki Wy-

działu Budownictwa, Architektury i Inży-

nierii Środowiska Politechniki Łódzkiej  

z lat 2010 – 2015, przygotowanych pod 

kierunkiem zespołu naukowo-dydak-

tycznego w składzie: prof. Andrzej Jocz, 

dr Przemysław Druszcz, Ś.P. dr Piotr 

Krzyżanowski. Wystawa czynna do 30 

kwietnia 2019 roku. 
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Kameraliści – laureaci  

W dniach 31 marca – 7 kwietnia odby-

wał się w Akademii Muzycznej w Łodzi 

XX Łódzki Międzynarodowy Konkurs 

Muzyki Kameralnej im. Kiejstuta Bace-

wicza. Pierwsze trzy nagrody zdobyli: 

I nagroda – Trio Incendio 

 Filip Zaykov – skrzypce 

 Vilém Petras – wiolonczela 

 Karolína Františová – fortepian 

II nagroda 

 Dàniel Mészáros – klarnet 

 Sohei Yamagami – fortepian 

III nagroda – Vene Piano Quartet 

 Robert Łaguniak – skrzypce 

 Zuzanna Krakowiak – altówka 

 Urszula Markowska – wiolon-

czela 

 Jacek Wendler – fortepian 

Wyróżnienia zdobyli: Robert Łaguniak  

i Cezary Karwowski, Opalio Quintet 

(Eoin Ducrot, Miri Yoo, Olivier Carillier, 

Barbara Warchalewska, Chiara Opalio), 

kwintet w składzie: Sławomira Wilga, 

Dominika Sznajder, Magdalena Agato-

wicz, Anna Cierpisz, Cezary Karwow-

ski. Nagrodę za najlepsze wykonanie 

utworu Grażyny Bacewicz odebrali: Su-

lamita Ślubowska i Maciej Słapiński,  

a nagrodę za najlepsze wykonanie 

utworu kompozytora polskiego – Thieu 

Quang Trio (Piotr Thieu Quang, Maria 

Leszczyńska i Paweł Popko). Prezentu-

jemy fotorelację z koncertu laureatów.  

 

 
 

 
 

 

http://www.amuz.lodz.pl/pl/wydarzenia/konkursy-muzyczne/xx-konkurs-kameralny-im-kiejstuta-bacewicza
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fot. Dariusz Kulesza 

 

 
Konkurs został sfinansowany ze środków Fundacji PZU 

oraz dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego. 

 

 
 


