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KONCERTY I WYDARZENIA 

Początek drugiego semestru w Akade-

mii Muzycznej to powrót cyklicznych 

koncertów, a także specjalne karnawa-

łowe propozycje! Zapraszamy na wyda-

rzenia, w których główną rolę odegra ta-

niec, na koncert jazzowy, recital utytuło-

wanego pianisty oraz wokalne zmaga-

nia konkursowe. Zachęcamy do zapo-

znania się z kalendarium. 

 

 
 

 

Akademia gospodarzem  

preeliminacji 

W Akademii Muzycznej w Łodzi odbędą 

się otwarte dla publiczności preelimina-

cje do 54. edycji International Vo- 

cal Competition OPERA/ORATORIO  

's-Hertogenbosch (Holandia, 28 listo-

pada – 6 grudnia 2020). International 

Vocal Competition 's-Hertogenbosch 

jest jednym z najsłynniejszych konkur-

sów wokalnych na świecie. Całkowita 

pula nagród w tej edycji to 40 000€ oraz 

liczne oferty pracy. Przewidziane są 

 

 

także nagrody specjalne dla młodych 

talentów poniżej 25. roku życia oraz na-

groda za wykonanie dzieł Ryszarda 

Wagnera. Konkurs jest otwarty dla 

uczestników wszystkich narodowości. 

Do łódzkich preeliminacji zgłosiło się 29 

osób z Polski, Ukrainy i Chin. Wokal-

nych zmagań będzie można posłuchać 

11 lutego (wtorek) od godziny 11.30  

w Sali Koncertowej Akademii Muzycz-

nej w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 2a. 

Wstęp wolny 

 

 

Walentynki taneczne 

 
 

Jak wyrazić jedno z najsilniejszy uczuć 

poprzez taniec? Studenci Akademii Mu-

zycznej oraz uczniowie Ogólnokształ-

cącej Szkoły Baletowej im. Feliksa Par-

nella w Łodzi zapraszają na Walentynki 

taneczne, dzięki którym słowo „ko-

cham” nabierze nowej mocy. Miłość ma 

różne oblicza i barwy, może być pierw-

sza, dojrzała, rodzicielska, spełniona. 

Taniec i muzyka najpiękniej wyrażają 

wszystkie te emocje. W Walentynki tan-

http://www.amuz.lodz.pl/pl/koncerty-i-wydarzenia-zapowiedzi/luty-2020/154488-preeliminacje-do-54-edycji-ivc-opera-oratorio-s-hertogenbosch
http://www.amuz.lodz.pl/pl/koncerty-i-wydarzenia-zapowiedzi/luty-2020/154487-walentynki-taneczne


Redakcja: Marta Włodarczyk, Biuro Promocji Akademii Muzycznej w Łodzi 

cerze zaprezentują różne oblicza miło-

ści oraz wiele twarzy tańca: klasyczne, 

współczesne, a także romantyczne. 

Spotkanie z tańcem i miłością odbędzie 

się 14 lutego (piątek) o godzinie 18.00 

w Sali Koncertowej Akademii Muzycz-

nej w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 2a. Bi-

lety w cenie 25 zł i 15 zł nabyć można  

w kasie biletowej AM. 

 

 

Akademia w Klasztorze 

 
 

Koncert kameralny w Starym Klaszto-

rze w Łagiewnikach wykonają studenci 

Akademii Muzycznej w Łodzi – organi-

sta Piotr Dziewiecki, skrzypaczka Elż-

bieta Ignaczak i wokalistka Aleksandra 

Orczykowska. W programie pojawią się 

utwory Johanna Sebastiana Bacha, An-

tonia Vivaldiego, Georga Friedricha 

Händla i Georga Philippa Telemanna. 

Koncert odbędzie się 16 lutego (nie-

dziela) o godzinie 15.00 w Klasztorze 

Ojców Franciszkanów w Łodzi – Ła-

giewnikach przy ul. Okólnej 185. Wstęp 

wolny. 

 

 

Jazzowe ostatki 

Podczas koncertu z cyklu wieczory mu-

zyczne na scenie zaprezentują się ze-

społy jazzowe studentów Instytutu In-

strumentalistyki Jazzowej. Zagrają au-

torskie kompozycje oraz własne opra-

cowania standardów jazzowych. Jaz-

zowe ostatki odbędą się 24 lutego (po-

niedziałek) o godzinie 18.15 w Sali Ka-

meralnej Akademii Muzycznej w Łodzi 

przy al. 1 Maja 4. Wstęp wolny. 

 
 

 

Karnawał z musicalem 

Na karnawałowy koncert wypełniony 

przebojami, znanymi publiczności na 

całym świecie, zapraszają studenci 

specjalności musical Akademii Muzycz-

nej w Łodzi. Solo i w duetach, a także  

http://www.amuz.lodz.pl/pl/koncerty-i-wydarzenia-zapowiedzi/luty-2020/154628-koncert-z-cyklu-akademia-muzyczna-w-starym-klasztorze-w-lagiewnikach
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w większych rozśpiewanych i roztań-

czonych zespołach, wykonają frag-

menty z musicali i filmów muzycznych 

takich, jak: Aida, Beauty and The Beast, 

Chicago, My Fair Lady, Romeo i Julia, 

Footloose, Wicked, Koty, Aladyn czy 

Shrek. Zabrzmią słynne piosenki, m.in.: 

Wcale nie, ależ tak (Anything you can 

do) z musicalu Annie Get your Gun, Mo-

ney Money – duet z musicalu Cabaret, 

Take Me or Leave Me – duet z musicalu 

Rent, Gimme Gimme z uwielbianego 

musicalu Mama Mia czy zmysłowe Wel-

come to Burlesque z filmu muzycznego 

Burlesque. W kilku energetycznych 

choreografiach studenci zaprezentują 

także swoje umiejętności stepowania. 

Karnawał z musicalem przeżywać bę-

dzie można 25 lutego (wtorek), o godzi-

nie 18.00 w Sali Koncertowej Akademii 

Muzycznej w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 

2a. Bilety w cenie 25 zł i 15 zł. 

 

 
 

 

Klawesyn  

i muzyka dawna 

Studenci klas klawesynu: Agnieszka 

Dobroń, Karolina Dróżdż, Emilia Ma-

mińska, Lena Nowakowska, Kamil 

Szymczakowski, Emilia Walasik oraz 

Agnieszka Wilk, zaprezentują baro-

kową muzykę na klawesyn solo. W ich 

wykonaniu zabrzmią suity kompozyto-

rów takich, jak: Louis Couperin, Jean-

Henry d’Anglebert, Henry Purcell, Hein-

rich Scheidemann. Klawesyniści 

kształcą się pod kierunkiem prof. dr 

hab. Ewy Piaseckiej, dr hab. Ewy 

Mrowcy-Kościukiewicz, dr hab. Ewy 

Rzeteckiej-Niewiadomskiej i mgr Jo-

anny Cyrulik. Koncert z cyklu Klawesyn 

i Muzyka Dawna odbędzie się 26 lutego 

(środa) o godzinie 18.15 w Sali Balowej 

w Pałacu Akademii Muzycznej w Łodzi 

przy ul. Gdańskiej 32. Wstęp wolny.  

 
 

 

Recital fortepianowy 

Wykonawcą lutowego koncertu z cyklu 

Estrada Młodych będzie JunLin Wu – 

laureat Międzynarodowej Nagrody Gra-

żyny Bacewicz, którą zdobył podczas  

I edycji Bacewicz International Summer 

Music Academy w sierpniu ubiegłego 

roku. Swój recital rozpocznie wykona-

niem trzyczęściowej Sonaty na instru-

ment klawiszowy F-dur Hob.XVI:23 Jo-

sepha Haydna. Sonata jest dedyko-

http://www.amuz.lodz.pl/pl/koncerty-i-wydarzenia-zapowiedzi/luty-2020/154222-karnawal-z-musicalem
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wana księciu Miklósowi Józsefowi Es-

terházy’emu, u którego Haydn przez 

ponad 30 lat był nadwornym kompozy-

torem. Następnie pianista interpretować 

będzie kompozycje Aleksandra Skria-

bina, rosyjskiego pianisty i kompozy-

tora. Zabrzmią cztery wybrane utwory 

ze zbioru Dwanaście etiud op.  

8 (Etiudy: H-dur nr 4, E-dur nr 5, b-moll 

nr 11, dis-moll nr 12) oraz Fantazja h-

moll op. 28. W programie koncertu po-

jawią się również dzieła Fryderyka Cho-

pina, którego muzyka zauważalnie 

wpłynęła na młodego Skriabina. JunLin 

Wu wykona dwa nokturny z op. 62: H-

dur nr 1 i E-dur nr 2. Recital zakończy 

trzyczęściową II Sonatą fortepianową 

op. 36 Siergieja Rachmaninowa.  

 

 
 

JunLin Wu naukę gry na fortepianie roz-

począł w wieku sześciu lat. Zdobył naj-

wyższe laury na wielu międzynarodo-

wych konkursach. Obecnie jest studen-

tem w klasie fortepianu profesora Dmi-

trija Aleksiejewa w Royal College of Mu-

sic w Londynie. Podczas pierwszej edy-

cji Bacewicz International Summer Mu-

sic Academy 2019 w Łodzi zdobył Mię-

dzynarodową Nagrodę Grażyny Bace-

wicz dla najlepszego uczestnika. Po-

chodzi z Kantonu w chińskiej prowincji 

Guangdong. Recital odbędzie się 27 lu-

tego (czwartek) o godz. 18.00 w Sali 

Kameralnej Akademii Muzycznej w Ło-

dzi przy al. 1 Maja 4. Wstęp wolny.  

 

 

Muzyka ruchem malowana 

 
 

Katedra Rytmiki i Improwizacji Fortepia-

nowej Akademii Muzycznej w Łodzi za-

prasza na koncert, podczas którego za-

prezentowana zostanie dyplomowa in-

terpretacja ruchowa studentki III roku 

studiów I stopnia: Małgorzaty Burzyń-

skiej. Ponadto publiczność obejrzy in-

terpretacje ruchowe utworów muzycz-

http://www.amuz.lodz.pl/pl/koncerty-i-wydarzenia-zapowiedzi/luty-2020/154227-recital-fortepianowy-z-cyklu-estrada-mlodych
http://www.amuz.lodz.pl/pl/koncerty-i-wydarzenia-zapowiedzi/luty-2020/154223-muzyka-ruchem-malowana
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nych, improwizacje fortepianowe, mi-

niatury rytmiczno-aktorskie oraz cho-

reografie autorstwa pedagogów Akade-

mii Muzycznej w Łodzi oraz Uniwersy-

tetu Muzycznego Fryderyka Chopina. 

Koncert odbędzie się 28 lutego (piątek) 

o godzinie 18.00 w Sali Koncertowej 

Akademii Muzycznej w Łodzi przy ul. 

Żubardzkiej 2a. Wejściówki w cenie 5 zł 

do nabycia w kasie biletowej AM.  

 

 

 
 

 

Saksofon jako awangardowy 

głos w muzyce XXI wieku 

Katedra Instrumentów Dętych Akademii 

Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Ba-

cewiczów w Łodzi zaprasza w dniach 

27-28 lutego 2020 roku na sesję nau-

kowo-artystyczną Saksofon jako awan-

gardowy głos w muzyce XXI wieku w ra-

mach Międzynarodowego Projektu 

Operacja FOKUS. W programie sesji 

zaplanowano: seminaria specjalisty-

czne, wykłady, prezentacje multime-

dialne i lekcje mistrzowskie prowa-

dzone przez wykładowców z kraju i zza 

granicy oraz wystawy instrumentów  

i wydawnictw muzycznych. Organizato-

rzy zapraszają wszystkich uczniów 

szkół muzycznych I i II stopnia, studen-

tów, nauczycieli, pasjonatów i miłośni-

ków saksofonu. Plan imprezy obejmuje 

również 2 koncerty, których wykonaw-

cami będą pedagodzy oraz uczestnicy 

sesji. Wystąpią: Aleksandra Mańkow-

ska, Bartłomiej Duś, Jerome Laran, Da-

riusz Samól, Robert Stefański, Łukasz 

Wójcicki, a w programie pojawią się 

kompozycje Oliviera Messiaena, Pabla 

de Sarasate, Łukasza Wójcickiego oraz 

prawykonanie utworu Virga Mikołaja 

Sarada. Przy fortepianie zasiądą Ur-

szula Szyryńska i Agnieszka Suche-

niak-Wójcicka. W czwartek 27 lutego 

koncert odbędzie się w Ogólnokształcą-

cej Szkole Muzycznej I i II stopnia im.  

H. Wieniawskiego przy ul. Sosnowej  

9 o godzinie 19.00. W piątek 28 lutego 

– w Sali 31 w Pałacu Akademii Muzycz-

nej w Łodzi przy ul. Gdańskiej 32. Na 

oba koncerty wstęp wolny. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Kasa biletowa AM czynna jest od 

wtorku do piątku w godzinach  

14.00-18.00 oraz na godzinę przed 

każdym koncertem. 

tel.: 42 662 17 50 

http://www.amuz.lodz.pl/pl/wydarzenia/saksofon-jako-awangardowy-glos-w-muzyce-xxi-wieku

