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Opera, musical i film 
 
Lubiany przez łodzian cykl „Letnie Koncerty w Altanie” powraca do Parku Źródliska. Akademia Muzyczna 
w Łodzi i Zielona Łódź, dzięki wsparciu Łódzkiego Centrum Wydarzeń zapraszają na pierwszy z pięciu 
sierpniowych koncertów. W programie pojawią się najsłynniejsze arie operowe i operetkowe oraz 
piosenki z popularnych filmów muzycznych. Zaśpiewają Zuzanna Caban, Wojciech Dzwonkowski i Łukasz 
Kózka, a przy fortepianie towarzyszyć im będzie Dobrochna Jachowicz-Zakrzewska. Koncert odbędzie się 
o godzinie 17.00 w Parku Źródliska I w Łodzi przy al. Józefa Piłsudskiego. Wstęp wolny, ale ilość 
przygotowanych miejsc siedzących ze względu na wytyczne sanitarne będzie ograniczona. 
 
Plenerowy cykl koncertów otworzy popołudnie z muzyką wokalną. Parkowa altana przemieniać się będzie 
raz w mediolańską La Scalę, raz w nowojorski Broadway, a raz w roztańczony Wiedeń. Na początek artyści 
przygotowali kilka arii i duetów z oper Wolfganga Amadeusza Mozarta i Giacoma Pucciniego. Zabrzmią: aria 
tytułowego bohatera „Deh, vieni alla finestra” z „Don Giovanniego”, a także aria Tamina „Dies Bildnis ist 
bezaubernd schön” oraz deut Papageny i Papagena „Pa, pa, pa” z „Czarodziejskiego fletu”. Publiczność 
usłyszy również romantyczny walc Musetty z opery „Cyganeria”.  
 
Podczas koncertu wokaliści interpretować będą też songi musicalowe i piosenki z filmów. Pojawi się scena 
balkonowa z musicalu „West Side Story” Leonarda Bernsteina, walc Anastazji „Płynie czas, liczę dni” z filmu 
„Anastazja” i pieśń Don Kichota „Śnić sen” z musicalu „Człowiek z La Manchy” Mitcha Leigha. Czar XIX-
wiecznego Wiednia przywołają arie z operetek Imre Kálmána i Franza Lehára: „Graj Cyganie, graj” 
z „Hrabiny Maricy”, „Tak całkiem bez dziewczątek” z „Księżniczki Czardasza” i „Kto me usta całuje, ten śni” 
z „Giuditty”. A na zakończenie doskonałe do kołysania się i nucenia wraz z artystami „Usta milczą, dusza 
śpiewa” z operetki „Wesoła wdówka”. O muzyce opowie Piotr Mika. 
 
 
Organizatorzy „Letnich koncertów w Altanie”: 
Zielona Łódź → www.facebook.com/Zielonalodz 
Łódzkie Centrum Wydarzeń à www.facebook.com/LodzkieCentrumWydarzen 
Akademia Muzyczna w Łodzi → www.facebook.com/akademiamuzycznalodz 
 


