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Łódź, 7 lutego 2017 roku 
 

Bo to się zwykle tak zaczyna… 
Walentynki z musicalem 
 
Studenci specjalności musical, wokalistyka i choreografia będą wykonawcami 
walentynkowego koncertu w Akademii Muzycznej w Łodzi. W ich interpretacji usłyszeć 
będzie można przede wszystkim piosenki i fragmenty z popularnych musicali. W duetach i 
solowo zabrzmią także polskie piosenki o miłości oraz przeboje filmowe. Muzykę wzbogacą 
prezentacje taneczne, a całość spajana będzie narracją pary studentów-redaktorów. 
Koncert odbędzie się 14 lutego (wtorek) o godzinie 18.00, w Sali Koncertowej Akademii 
Muzycznej, przy ul. Żubardzkiej 2a. Bilety w cenie 10 i 20 zł do nabycia w kasie biletowej 
AM.  
 
Program walentynkowego koncertu będzie obfitował w przeboje, a wykonawcy przedstawią 
całą gamę odcieni i odmian miłości. Usłyszeć będzie można piosenki słynnych 
kompozytorów, takie jak: duet „All I Ask of You” Andrew Lloyda Webera („Upiór w operze”), 
„Sza, Sza nie mów mamie” Johna Kandera („Cabaret”) czy duet „Na orbicie serc” Jima 
Steinmana („Taniec wampirów”). Pojawią się także piosenki „Miłość rośnie wokół nas” 
Eltona Johna i „Tej historii bieg” Alana Menkena, znane miłośnikom filmów animowanych. 
Nie zabraknie też muzyki polskich twórców, w tym zespołów: „Poluzjanci”, „Bracia 
Cugowscy” czy „Skaldowie”. Repertuar walentynkowego koncertu powstawał dla sław 
branży rozrywkowej, takich jak: Shania Twain, Dolly Parton, Celine Dion, Julio Iglesias, Elvis 
Presley czy Björk, a podczas koncertu zabrzmi w młodzieńczych interpretacjach łódzkich 
studentów. 
 
Głównymi wykonawcami zapowiadanego koncertu będą, dobrze już znani łódzkiej 
publiczności, studenci specjalności musical. Gościnnie pojawią się także studenci specjalności 
wokalno-aktorskiej, choreografii i wokalistyki estradowej, a wszystkim wykonawcom 
towarzyszyć będą pianiści: Marta Sobczak, Tomasz Walczak i Michał Zarych. Opiekę 
artystyczną nad walentynkowym koncertem objęły wykładające w Akademii Muzycznej w 
Łodzi artystki: prof. dr hab. Beata Zawadzka-Kłos, prof. AM dr hab. Anna Dzionek-
Kwiatkowska oraz prof. AM dr hab. Bożena Wagner. 
 
Kasa biletowa AM czynna od wtorku do piątku w godzinach 14.00-18.00. W tych samych 
godzinach bilety zarezerwować można pod numerem: 42 662 17 50. 
 
więcej informacji o wykonawcach i programie koncertu: 
http://www.amuz.lodz.pl/lifemotion/pl/koncerty-i-wydarzenia-zapowiedzi/luty-
2017/151051-walentynki-z-musicalem-2017-02-14/ 


