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Łódź, 5 lipca 2017 roku 

 
Scena Letnia na dziedzińcu Pałacu 
Akademia Muzyczna w Łodzi – kursy mistrzowskie i koncerty w lipcu 
 
W najbliższą niedzielę 9 lipca o godz. 14.00 na dziedzińcu Pałacu Akademii Muzycznej w 
Łodzi odbędzie się niecodzienne wydarzenie. Po raz pierwszy na Letniej Scenie uczelni, w 
plenerze, wystąpią muzycy podczas finałowego koncertu Letniej Akademii Muzyki. 
 
Pod nazwą Letniej Akademii Muzyki funkcjonują mistrzowskie kursy dla uczniów, studentów i 
absolwentów szkół i uczelni muzycznych, które rozpoczęły się w środę 5 lipca. Bierze w nich 
udział 40 młodych artystów. Rezultaty kilkudniowej pracy z profesorami łódzkiej Akademii 
Muzycznej uczestnicy warsztatów przedstawią podczas niedzielnego koncertu finałowego. 
Zaprezentują się muzycy następujących specjalności: fortepian, instrumenty smyczkowe, 
akordeon, gitara, śpiew klasyczny i musicalowy. Bogaty i zróżnicowany program wydarzenia 
zadowoli każdego melomana. Koncert będzie inauguracją Letniej Sceny, znajdującej się na 
dziedzińcu zabytkowego Pałacu Karola Poznańskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie 
zrewitalizowanego parku, wchodzącego w skład zespołu pałacowo-parkowego przy ul. 
Gdańskiej, należącego do Akademii Muzycznej w Łodzi. Obowiązuje wstęp wolny. 
 
Koncert na Letniej Scenie będzie finałem pierwszej odsłony kursów mistrzowskich 
organizowanych przez łódzką Akademię. W dniach 14-21 lipca w uczelni odbędą się kursy dla 
instrumentów dętych (flet, obój, klarnet, waltornia), na które przyjedzie do Łodzi blisko 80 
uczestników z kraju i ze świata. W ciągu 8 dni imprezy zaplanowano 5 koncertów. Pierwszy 
odbędzie się w Ksawerowie w niedzielę 16 lipca (godz. 17.00), pozostałe w budynkach 
Akademii w Łodzi: 17 lipca (godz. 18.00) i 21 lipca (godz. 10.30) w Sali Kameralnej przy al. 1 
Maja 4, 18 lipca i 20 lipca w Sali Koncertowej przy ul. Żubardzkiej 2a (godz. 18.00). Wstęp jest 
bezpłatny. Wykonawcami koncertów będą głównie uczestnicy kursów, tylko raz we wtorek 
18 lipca wystąpią pedagodzy z programem koncertowym zatytułowanym „Świeży powiew 
muzyki”.  
 
W sierpniu profesorowie łódzkiej Akademii poprowadzą również kurs dla kilkunastu 
uczestników V Letniej Akademii Organowej w Pasłęku, na zabytkowych organach w 
tamtejszym Kościele św. Bartłomieja. 
 
W sumie, w wakacyjnych kursach zorganizowanych przez Akademię Muzyczną w Łodzi w 
tym roku weźmie udział 130 młodych muzyków!   
 
Więcej informacji o Letniej Akademii Muzyki: 
http://www.amuz.lodz.pl/lifemotion/pl/wydarzenia/letnia-akademia-muzyki-2017/ 


