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Letnie Koncerty w Altanie 
 
Akademia Muzyczna w Łodzi i Zielona Łódź, dzięki wsparciu Łódzkiego Centrum Wydarzeń zapraszają na 
kolejny sezon plenerowych koncertów. Ponownie w sierpniowe niedziele dźwięki muzyki przyciągać 
będą spacerujących do serca Parku Źródliska I – zabytkowej koncertowej Altany. Dwa popołudnia 
z muzyką wokalno-instrumentalną (muzyka rozrywkowa i operowa), koncert jazzowy, spotkanie 
z kwartetem smyczkowym i triem klarnetowym – tak w skrócie prezentuje się program tegorocznej 
odsłony Letnich Koncertów w Altanie. Każdy meloman znajdzie w nim swoje ulubione style, przeboje 
i instrumenty. Muzyka w Altanie zabrzmi w wykonaniu studentów, absolwentów i pedagogów Akademii 
Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Organizatorzy zapraszają w każdą niedzielę od 
1 do 29 sierpnia, początek zawsze o godz. 17.00. Wstęp jak co roku będzie wolny, ale ilość 
przygotowanych miejsc siedzących ze względu na wytyczne sanitarne – ograniczona. 
 
W programie pierwszego koncertu (1 sierpnia), zatytułowanego „Opera, musical i stare kino”, pojawią się 
najsłynniejsze arie operowe i operetkowe oraz piosenki z popularnych filmów. Zaśpiewają Zuzanna Caban, 
Wojciech Dzwonkowski i Łukasz Kózka, a przy fortepianie towarzyszyć im będzie Dobrochna Jachowicz-
Zakrzewska. „Jazz w Altanie” (8 sierpnia), czyli popularne standardy jazzowe oraz kompozycje Aleksandra 
Sucharskiego, to propozycja na kolejną sierpniową niedzielę. Wystąpi trio jazzowe w składzie: Aleksander 
Sucharski – gitara, Szymon Szyszka – fortepian, Michał Rutkowski – kontrabas.  
 
Kwartet smyczkowy „L’estate” w składzie: Julia Kafar – skrzypce I, Weronika Robak – skrzypce II, Julia 
Heinzel – altówka, Mateusz Kabziński – wiolonczela, powiedzie publiczność na balowe sale Europy. 
W wykonaniu młodych artystów zabrzmi program zatytułowany „Kwartet tanecznym krokiem” (15 
sierpnia) – najsłynniejsze tanga, walce, bolera, menuety i polki, skomponowane m.in. przez Johanna 
Straussa, Dmitrija Szostakowicza, Astora Piazzollę i Consuelę Velázquez. 
 
Troje klarnecistów – Wiktoria Jancz, Diana Śliwińska i Jakub Kubat – tworzy zespół „Mezzo Trio”. 
W niedzielne popołudnie podczas koncertu „Od Straussa do Joplina” (22 sierpnia) zaprezentują wyjątkowe 
aranżacje muzyki Johanna Straussa, Piotra Czajkowskiego, Claude'a Debussy'ego, George'a Gershwina 
i Scotta Joplina. „Estradowy finał lata” (29 sierpnia) wypełni polska i zagraniczna muzyka rozrywkowa 
w wykonaniu wokalistek – Karoliny Łopuch i Kamili Wokacz, którym towarzyszyć będzie przy fortepianie 
Szymon Szyszka. 
 
 
Harmonogram koncertów: 

 OPERA, MUSICAL I STARE KINO 
1 sierpnia 2021, niedziela, godz. 17.00 

 JAZZ W ALTANIE 
8 sierpnia 2021, niedziela, godz. 17.00 



 
 KWARTET TANECZNYM KROKIEM 

15 sierpnia 2021, niedziela, godz. 17.00 

 OD STRAUSSA DO JOPLINA 
22 sierpnia 2021, niedziela, godz. 17.00 

 ESTRADOWY FINAŁ LATA 
29 sierpnia 2021, niedziela, godz. 17.00 
 
Organizatorzy „Letnich koncertów w Altanie”: 
Zielona Łódź → www.facebook.com/Zielonalodz 
Łódzkie Centrum Wydarzeń  www.facebook.com/LodzkieCentrumWydarzen 
Akademia Muzyczna w Łodzi → www.facebook.com/akademiamuzycznalodz 
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