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Łódź, 9 czerwca 2022 

 

Jubileuszowa edycja Letnich Koncertów w Altanie w Parku Źródliska 
10 lat spotkań ze sztuką i wakacyjnego odpoczynku przy dźwiękach muzyki 
 

Wydarzenie organizowane nieprzerwanie od 2013 roku w niedzielne popołudnia lipca i sierpnia przez 
Zieloną Łódź i Akademię Muzyczną w Łodzi gromadzi melomanów w zielonym centrum miasta – Parku 
Źródliska I. Tradycje koncertowania w zabytkowej altanie sięgają końca XIX wieku, kiedy to w każdy 
letni świąteczny dzień występowała orkiestra powstała przy fabrykach Scheiblera, zaspokajając 
kulturalny głód ówczesnych Łodzian. Entuzjastycznie reaktywowany 10 lat temu zwyczaj spotkał się 
z nie mniejszym zainteresowaniem współczesnych mieszkańców miasta i w miesiącach wakacyjnych 
ponownie zagości w kulturalnym repertuarze Łodzi. Pierwszy koncert 10 lipca, tradycyjnie o godz. 
17.00, wstęp wolny. 
 
W tegorocznej odsłonie cyklu organizatorzy zaplanowali osiem koncertów – od 10 lipca do 28 sierpnia. 
Różnorodne programy będą prezentować studenci, absolwenci i pedagodzy Akademii. Na deskach altany 
wystąpią składy instrumentalne i wokalno-instrumentalne, nie zabraknie tanecznych akcentów. 
Dominować będzie muzyka estradowa, przeboje operetkowe, musicalowe oraz najpiękniejsze motywy 
filmowe. Dopełnieniem koncertowej uczty w zielonych okolicznościach przyrody będą perkusyjne tryle, 
swingowe rytmy i fletowe trele.  
 
Letnie spotkania zainaugurują studenci Instytutu Wokalistyki Estradowej, których śpiew wybrzmi 
w największych estradowych przebojach (10 lipca). Swingowe frazy w interpretacji studentów Instytutu 
Instrumentalistyki Jazzowej wypełnią program kolejnego koncertu (17 lipca), a obraz światowej sztuki 
perkusyjnej zaprezentują Ozeasz Błaszczyk, studenci Zakładu Perkusji oraz towarzysząca im pianistka 
Joanna Kowalewska (24 lipca). Lipiec pożegnamy klasycznie (31 lipca) koncertem tria fortepianowego. 
W utworach Beethovena, Debussy’ego i Piazzolli pianistce Kamili Woźniak będą towarzyszyć fletowe 
i klarnetowe trele Zofii Dutkiewicz oraz Wiktorii Jancz. Sierpniowe koncertowanie rozpocznie podróż do 
krainy musicalu. W pierwszą niedzielę miesiąca (7 sierpnia) popularne songi musicalowe zaprezentują 
student i absolwentki Wydziału Sztuk Scenicznych: Wojciech Dzwonkowski, Zuzanna Caban, Magdalena 
Cieślak oraz towarzyszący im przy fortepianie Cezary Mogielnicki. Tematykę kolejnego koncertu (14 
sierpnia) zdominują rytmy taneczne. Kwartet smyczkowy: skrzypaczki Paulina Parol i Marcelina Sztekmiler, 
altowiolista Gustaw Klubczewski oraz wiolonczelistka Sylwia Trendowicz zaproszą publiczność do 
popularnych tańców, w tym melancholijnego walca oraz namiętnego tanga. Na pytania egzystencjalne 
śpiewająco odpowiedzą bohaterowie kolejnego koncertu (21 sierpnia) – Życie to kabaret – wokaliści 
Barbara Sanecka, Kamil Olczyk oraz Łukasz Walczak w towarzystwie studenckiego zespołu 
instrumentalnego. Jubileuszową edycję letniego koncertowania zakończy (28 sierpnia) Aria finałowa 
w wykonaniu śpiewaczek Aleksandry Bednarz i Natalii Świerc oraz pianistki Martyny Pietrzak, które 
pożegnają łódzkich słuchaczy słynnymi ariami oraz duetami operowymi i operetkowymi. 
 
Organizatorzy: 
Zielona Łódź →  www.facebook.com/Zielonalodz  
Akademia Muzyczna w Łodzi → www.facebook.com/akademiamuzycznalodz 

http://www.facebook.com/Zielonalodz
http://www.facebook.com/akademiamuzycznalodz

