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Świąteczne muzykowanie 
 
Czas oczekiwania na najradośniejsze święta w roku – Boże Narodzenie – umilą muzyczne 
podarki, kolędy i świąteczne piosenki, przygotowane przez studentów Akademii Muzycznej 
w Łodzi. W tym roku, oprócz tradycyjnych polskich kolęd i utworów bożonarodzeniowych 
publiczność usłyszy również współczesne piosenki wybrane z myślą o świątecznym 
obdarowywaniu.  W koncercie popkulturowych piosenek-prezentów wystąpią studenci 
Instytutu Wokalistyki Estradowej (19 grudnia 2021), natomiast program koncertu kolęd, 
dwukrotnie zaprezentują Studenci Wydziału Sztuk Scenicznych (20 grudnia 2021 oraz 
5 stycznia 2022 roku). Wszystkie koncerty odbędą się w Sali Koncertowej Akademii 
Muzycznej w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 2a o godzinie 18.00. Wstęp na koncerty jest 
biletowany. Bilet normalny w cenie 25 zł, bilet ulgowy w cenie 15 zł.  
 
Koncert „Piosenki – świąteczne prezenty” to muzyczna propozycja na grudniowy wieczór (19 
grudnia, niedziela), której celem jest obdarowanie słuchaczy magią świąt i pięknem muzyki. 
Soliści – studenci Instytutu Wokalistyki Estradowej Akademii Muzycznej w Łodzi, 
w towarzystwie Chóru Instytutu Wokalistyki Estradowej oraz instrumentalistów: Marty 
Sobczak, Agnieszki Gruczek, Jakuba Gwardeckiego, Igora Nowickiego (fortepian i instrumenty 
klawiszowe), Adama Jeleniewskiego (gitara), Łukasza Kotasińskiego (gitara basowa) 
i Mateusza Panasiuka (perkusja), zaprezentują świąteczne aranżacje współczesnych utworów 
muzyki rozrywkowej. Słuchacze otrzymają moc muzycznych podarków, m.in.: „Pierwsza 
gwiazda” Nazaruka, „Grown-up christmas” Fostera, „Kochana” Przemyk, czy „Tak jak śnieg” 
Badacha. 
 
Choć sam zwyczaj obdarowywania się prezentami podczas świąt Bożego Narodzenia jest 
stosunkowo młody, to tradycja wspólnego kolędowania sięga XIV wieku, a jej kultywowanie 
sprawia ogromną radość nie tylko wykonawcom, ale przede wszystkim słuchaczom. Wieczór 
Kolęd (20 grudnia, poniedziałek) rozpocznie jeden z najbardziej uroczystych polskich 
utworów bożonarodzeniowych – „Bóg się rodzi” Franciszka Karpińskiego. W programie 
oprócz tradycyjnych pieśni takich jak: „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, „Mizerna cicha”, „Gdy 
Śliczna Panna”, czy „Lulajże Jezuniu” znalazły się również radosne popkulturowe „Jingle 
Bells”, „Feliz Navidad” czy „White Christmas”. „Merry Christmas Everyone” życzyć będą 
Studenci Wydziału Sztuk Scenicznych Akademii Muzycznej w Łodzi w towarzystwie: Martyny 
Pietrzak (fortepian), Marii Okońskiej-Tchorzewskiej (skrzypce), Macieja Pietrzaka (gitara 
basowa, klarnet), Błażeja Szyzdka (gitara) oraz Kacpra Kuty (perkusja). Koncert powtórzony 
zostanie 5 stycznia 2022 (środa). 
 
więcej informacji: 
http://www.amuz.lodz.pl/pl/koncerty-i-wydarzenia-zapowiedzi/grudzien-2021/156253-
koncert-piosenki-swiateczne-prezenty 
 
http://www.amuz.lodz.pl/pl/koncerty-i-wydarzenia-zapowiedzi/grudzien-2021/156278-
wieczor-koled 
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