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Cello Chargers: Różne oblicza wiolonczeli 
 
Dwie wiolonczele i instrumenty perkusyjne, a do tego muzyka rockowa, filmowa i hip-hop – tego jeszcze 
parkowa publiczność nie słyszała! Zespół wiolonczelistów Anny Furkałowskiej i Macieja Barana Cello 
Chargers, połączył siły z perkusistą Gniewomirem Tomczykiem. Razem wystąpią w najbliższą niedzielę, 
prezentując głównie własne aranżacje muzyki rozrywkowej, m.in. Metalliki, Stinga, Ewy Bem czy Bruno 
Marsa. Nie zabraknie także kompozycji autorskich zespołu. Koncert odbędzie się w Altanie w Parku 
Źródliska I 11 sierpnia (niedziela). Początek o godzinie 17.00. Wstęp wolny. Na koncerty zapraszają: 
Zarząd Zieleni Miejskiej w ramach projektu „Zielona Łódź” i Akademia Muzyczna w Łodzi. 
 
Zespół zaprezentuje wybór przebojów muzyki rozrywkowej, we własnych oryginalnych aranżacjach. Artyści 
mówią o sobie: „Mamy klasyczne wykształcenie muzyczne, ale na równi z utworami kompozytorów sprzed 
wieków lubimy grać rozrywkowe przeboje, jazzowe standardy i rock. Udowadniamy, że wiolonczela to 
instrument bardzo wszechstronny, na którym można z powodzeniem wykonywać każdy repertuar!”. 
Koncert rozpocznie się jeszcze klasycznie – dwiema częściami Sonaty na dwie wiolonczele G-dur nr 10 
francuskiego kompozytora barokowego Jeana Baptiste’a Barriere’a. Zaraz potem jednak, zabrzmi już 
dobrze znany przebój z lat 80. „Sweet Dreams” grupy Eurythmics. Artyści wykonają następnie kilka 
popularnych utworów, m.in.: „Nothing Else Matters” Metalliki, „Fragile” Stinga, „Uptown Funk” Marka 
Ronsona i Bruno Marsa, a także składanki z muzyką rockową (m.in.: Organka, ACDC, Guns’N Roses) i hip-
hopową. Na zakończenie popołudnia zabrzmi kilka kompozycji autorskich Cello Chargers: „Time Clouds”, 
„Rejwach” oraz „Wariacje na temat melodii żydowskiej ‘Nigun’”. Koncert poprowadzi Kinga Ścieszko. 
 
Wiolonczelistka Anna Furkałowska jest absolwentką Akademii Muzycznej w Łodzi w klasie dra Dominika 
Połońskiego. W swojej dotychczasowej karierze miała okazję towarzyszyć wybitnym muzykom polskiej 
sceny, m.in.: Waldemarowi Malickiemu, Maryli Rodowicz, Krzesimirowi Dębskiemu, Annie Jurksztowicz, 
Dawidowi Kwiatkowskiemu, zespołom Blue Cafe, czy XXANAXX, z którym w 2018 roku odbyła trasę 
„Ciepło”. Jest stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Maciej Baran jest absolwentem 
Akademii Muzycznej w Łodzi w klasie wiolonczeli prof. Stanisława Firleja, obecnie pełni funkcję drugiego 
koncertmistrza wiolonczel w Teatrze Wielkim w Łodzi. Współpracował z wieloma wybitnymi artystami, 
m.in. z: Konstantym Andrzejem Kulką, Leszkiem Możdżerem, Michałem Urbaniakiem, Motion Trio, 
Włodkiem Pawlikiem, Krzysztofem Jakowiczem i wieloma innymi. Jako muzyk sesyjny gra i nagrywa różne 
gatunki muzyki, od klasyki po rock alternatywny. Perkusista Gniewomir Tomczyk, absolwent Akademii 
Muzycznej w Poznaniu w klasie prof. Krzysztofa Przybyłowicza jest perkusistą hybrydowym. Założył zespół 
Gniewomir Tomczyk/Project. Współpracuje na stałe m.in. z: zespołem elektronicznym XXANAXX, 
producentką MINt, czy wokalistką Patrycją Zarychtą.  
 
Organizatorzy „Letnich koncertów w Altanie”: 
Zielona Łódź → www.facebook.com/Zielonalodz 
Akademia Muzyczna w Łodzi → www.facebook.com/akademiamuzycznalodz 
 
 

http://www.facebook.com/Zielonalodz
http://www.facebook.com/akademiamuzycznalodz


 
 
„Letnie Koncerty w Altanie” | program koncertu 11 sierpnia  
pt. „Cello Chargers: Różne oblicza wiolonczeli” 
 
Jean Baptiste Barriere – Sonata na dwie wiolonczele G-dur nr 10 
Eurythmics – Sweet Dreams 
Metallica – Nothing Else Matters 
Ramin Djawadi – muzyka z serialu Gra o Tron 
Rock Medley (Organek, ACDC, Guns’N Roses) 
Sting – Fragile 
Mark Ronson ft. Bruno Mars – Uptown Funk 
Ewa Bem – Podaruj mi trochę słońca 
Hip Hop Medley 
muzyka autorska Cello Chargers 
Time Clouds 
Rejwach 
Wariacje na temat melodii żydowskiej „Nigun” 
 
 


