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Łódź, 15 grudnia 2017 roku 
 

 
Boże Narodzenie w Akademii Muzycznej w Łodzi 
 
Kolędowy Wieczór muzyczny 
 

Podczas ostatniego w tym roku Wieczoru muzycznego zabrzmią kolędy. Studenci Wydziału 
Wokalno-Aktorskiego wystąpią z programem bożonarodzeniowym i wprowadzą 
zgromadzonych słuchaczy w świąteczny nastrój. Koncert odbędzie się w poniedziałek, 18 
grudnia 2017 roku o godzinie 18.15 w Sali nr 12 w Pałacu Akademii Muzycznej w Łodzi, 
przy ul. Gdańskiej 32. Wstęp wolny. 
 
Podobnie jak w poprzednich latach, studenci specjalności wokalno-aktorskiej prezentować 
będą najpiękniejsze polskie kolędy takie jak: Przybieżeli do Betlejem, Oj Maluśki, Maluśki, 
Jezus Malusieńki oraz staropolskie: Kolęda Stanisława Moniuszki, Dzieciątko się narodziło i 
Ucichłeś Jezuleńku Feliksa Nowowiejskiego. Nie zabraknie także zagranicznych piosenek 
bożonarodzeniowych m.in. O Holy Night. Zabrzmią popularne melodie w opracowaniach 
solowych, duetach a także na zespół wokalny. Zgromadzona publiczność będzie miała szansę 
kolędować wraz z występującymi wokalistami. 
Studentom przy fortepianie będą towarzyszyć: dr Dobrochna Jachowicz-Zakrzewska oraz mgr 
Małgorzata Zajączkowska-Warsza. Kierownictwo artystyczne nad koncertem objął prof. Piotr 
Miciński. 
Więcej informacji o programie koncertu: 
http://www.amuz.lodz.pl/lifemotion/pl/koncerty-i-wydarzenia-zapowiedzi/grudzien-
2017/152080-wieczor-muzyczny-koledy-2017-12-18/ 
 
 
Kolędowanie z Chórem Gospel 
 
Artystyczny wtorkowy wieczór 19 grudnia w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Łodzi 
przy ul. Żubardzkiej 2a rozpocznie wernisaż prac Andrzeja Stefana Wiśniewskiego. Podczas 
niego podziwiać będzie można pastele, przedstawiające odrestaurowane wnętrza Pałacu 
Karola Poznańskiego, czyli głównej siedziby łódzkiej uczelni muzycznej. Wystawa 
znajdować się będzie w foyer, a jej uroczyste otwarcie zaplanowano na godzinę 17.00. 
Niedługo po wernisażu, o godzinie 18.00 na scenie Sali Koncertowej zagoszczą studenci 
Katedry Musicalu i Choreografii w tym niedawno utworzony Chór Gospel Akademii 
Muzycznej w Łodzi, prowadzony Briana Fentressa. Wykonają świąteczne przeboje w 
rozrywkowych aranżacjach. Bilety na koncert w cenie 20 zł i 10 zł nabyć można w Kasie 
Biletowej AM (ul. Żubardzka 2a).  
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Wystawa „Inny zapis muzyki. Pałac Karola Poznańskiego w pasteli” będzie czterdziestą 
jubileuszową w dorobku artystycznym Andrzeja Stefana Wiśniewskiego. Wybrane pastele 
prezentowane na wystawie wypełniają również karty kalendarza na rok 2018, wydanego 
przez Akademię Muzyczną w Łodzi. „Kalendarz i wystawę „Inny zapis muzyki. Pałac Karola 
Poznańskiego w pasteli”, mówi Andrzej Wiśniewski, „dedykuję mojej Babci Helenie 
Kijeńskiej-Dobkiewiczowej (1880-1962) z okazji 55. rocznicy śmierci. Była Ona niestrudzoną 
animatorką życia muzycznego Łodzi, założycielką i dyrektorem przedwojennego 
Konserwatorium Muzycznego w naszym mieście oraz prorektorem Akademii Muzycznej w 
Łodzi w pierwszych latach powojennej historii tej Uczelni”. Wystawa czynna będzie do 10 
marca 2018 roku, a kalendarz jest dostępny w Biurze Promocji AM (al. 1 Maja 4, Sala 3.29) 
oraz w Kasie Biletowej AM (ul. Żubardzka 2a). 
Więcej informacji o programie koncertu: 
http://www.amuz.lodz.pl/lifemotion/pl/koncerty-i-wydarzenia-zapowiedzi/grudzien-
2017/152580-inny-zapis-muzyki-palac-karola-poznanskiego-w-pasteli/ 
 
 
Koncert bożonarodzeniowy organistów 
 
W czwartek 21 grudnia, w ramach cyklu Estrada Młodych wystąpią studenci i pedagodzy 
Katedry Organów i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej w Łodzi. W Sali Organowej w 
Pałacu przy ul. Gdańskiej 32 zagrają świąteczny koncert. Początek o godz. 18.00, wstęp 
wolny. 
 
W programie koncertu zapisane są organowe opracowania bożonarodzeniowych chorałów, 
takich jak: Wachet auf, ruft uns die Stimme, Wie schön leuchtet der Morgenstern, In dulci 
jubilo. Będzie to muzyka kompozytorów barokowych – Dietericha Buxtehudego i Jana 
Sebastiana Bacha, a także późniejszych: Johannesa Brahmsa, Sigfrida Karg-Elerta i  Hugo 
Distlera. Oprócz organowych arcydzieł zabrzmią opracowania staropolskich kolęd (Wśród 
nocnej ciszy, Anioł pasterzom mówił, Bóg się rodzi),a które studenci i pedagodzy Katedry 
Organów i Muzyki Kościelnej zamierzają śpiewać wspólnie z publicznością.  
Więcej informacji o programie koncertu: 
fhttp://www.amuz.lodz.pl/lifemotion/pl/koncerty-i-wydarzenia-zapowiedzi/grudzien-
2017/152086-koncert-bozonarodzeniowy-z-cyklu-estrada-mlodych/ 


