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Jazz w Altanie 
 
Dźwięki jazzowego tria popłyną w parkową przestrzeń podczas kolejnego koncertu z cyklu Letnie 
Koncerty w Altanie. Pod zabytkowym dachem koncertowej altany improwizować będą utalentowani, 
młodzi jazzmani – Paweł Miętus, Szymon Szyszka i Michał Rutkowski, studenci i absolwenci Akademii 
Muzycznej w Łodzi. Zabrzmią standardy jazzowe, autorstwa m.in.: Milesa Davisa, Franka Loessera, 
Charlesa Mingusa. Cykl organizują: Akademia Muzyczna w Łodzi i Zielona Łódź, dzięki wsparciu Łódzkiego 
Centrum Wydarzeń. Koncert rozpocznie 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. 
 
Trąbka, fortepian i kontrabas. Dzięki tym instrumentom słuchacze zgromadzeni w Parku Źródliska poczują 
atmosferę nowojorskich klubów i klimat filmów muzycznych z lat 30. i 50. XX wieku. Instrumentalne wersje 
piosenek, które na przestrzeni lat zyskały status standardów, zaprezentują w swoich świeżych 
interpretacjach jazzmani młodego pokolenia. W ich wykonaniu publiczność usłyszy takie utwory, jak: „All 
the Things You Are” Jerome’a Kerna, „If I Should Lose You” Ralpha Raingera, „Just Friends” Johna Klennera, 
a także „Someday My Prince Will Come” Franka Churchilla. Ta ostatnia kompozycja pochodzi z animacji 
Disney’a „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków” i znajduje się wśród 20 najbardziej popularnych 
filmowych tematów wszechczasów.  
 
Jazzowe trio wykona też instrumentalne standardy, takie jak „Goodbye Pork Pie Hat” Charlesa Mingusa i 
„Four” Milesa Davisa. W programie koncertu nie zabraknie piosenek z repertuaru Franka Sinatry – melodii 
popularnych i lubianych. W niedzielne popołudnie posłuchać będzie można „I've Never Been in Love 
Before” i „There Will Never Be Another You”, czyli kompozycji autorstwa Franka Loessera i Harry’ego 
Warrena. Podczas koncertu na trąbce zagra Paweł Miętus, na fortepianie Szymon Szyszka, a na kontrabasie 
Michał Rutkowski. O muzyce opowie Piotr Mika. 
 
 
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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