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Estradowy finał lata 
 
Nastrojowe ballady i kołyszące bossa novy zdominują program finałowego Letniego Kon-
certu w Altanie w najbliższą niedzielę 29 sierpnia. Wokalistki Karolina Łopuch i Kamila Wo-
kacz wykonają piosenki z repertuaru m.in. Ewy Bem, Natalii Kukulskiej, Igora Herbuta 
i Andrzeja Zauchy. Nie zabraknie zagranicznych tytułów znanych z interpretacji Arethy 
Franklin, Peggy Lee czy Steviego Wondera. Artystkom towarzyszyć będzie pianista Szymon 
Szyszka, odpowiedzialny za aranżację utworów. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 17.00 
w łódzkim Parku Źródliska I. Obowiązuje wstęp wolny. 
 
Wraz z nadchodzącym wielkimi krokami końcem wakacji przyszedł już czas na finałowy Letni 
Koncert w Altanie. Zakończenie cyklu powierzono muzykom związanym z Wydziałem Jazzu 
i Muzyki Estradowej Akademii Muzycznej w Łodzi. Karolina Łopuch i Kamila Wokacz to stu-
dentki specjalności wokalistyka estradowa, działające aktywnie w wielu projektach arty-
stycznych. Łopuch obdarzona jest wyjątkową zdolnością interpretacji tekstów polskich utwo-
rów. Jej wykonania charakteryzują się refleksyjnością i wdziękiem. Wokacz swobodnie czuje 
się w różnych stylistykach, jest wszechstronną wokalistką o dużej charyzmie i szerokiej skali 
głosu. Przy fortepianie towarzyszyć im będzie Szymon Szyszka – pianista jazzowy, absolwent 
Instytutu Instrumentalistyki Jazzowej przy łódzkiej AM. Muzyk występuje w wielu forma-
cjach. Może pochwalić się szerokim doświadczeniem, obejmującym również pracę na stano-
wisku akompaniatora i aranżera w klasach wokalistyki jazzowej w uczelniach w Łodzi i Byd-
goszczy. 
 
Na program koncertu złożą się polskie i zagraniczne piosenki. Wśród nich znajdą się popular-
ne Podaruj mi trochę słońca i Powrotna bossa nova z repertuaru Ewy Bem. Zabrzmi kultowy 
już przebój Andrzeja Zauchy Byłaś serca biciem. W wyjątkowy nastrój wprowadzą słuchaczy 
pełne uroku If It’s Magic Steviego Wondera, Tańczmy Igora Herbuta i Miłość Agi Zaryan. Kla-
sykę amerykańskiej piosenki estradowej i jazzowej reprezentować będą utwory ikon gatun-
ku: One Step Ahead Arethy Franklin, In the Name of Love Peggy Lee oraz Save Your Love for 
Me Etty Jones. Do refleksji skłonią zgromadzonych Decymy Natalii Kukulskiej. 
 
Koncert poprowadzi Małgorzata Nowak z Biura Wydarzeń Artystycznych Akademii Muzycz-
nej w Łodzi. Uczelnia wraz z pozostałymi organizatorami – Zieloną Łodzią i Łódzkim Centrum 
Wydarzeń – zapraszają do wspólnego pożegnania lata w malowniczej zielonej przestrzeni 
Parku Źródliska I. 
 



 

LETNIE KONCERTY W ALTANIE | Estradowy finał lata 
29 sierpnia 2021, niedziela, godz. 17.00 
Park Źródliska I w Łodzi, al. Józefa Piłsudskiego 
wstęp wolny (liczba miejsc ograniczona) 
 
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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