
 

 
 

Informacje: Biuro Promocji – promocja@amuz.lodz.pl, tel. 42 662 16 45, tel. kom. 668 271 308  

Łódź, 30 grudnia 2021 roku 
 

W hiszpańskim stylu 
 
Wybitna wokalistka Urszula Kryger oraz kompozytor i gitarzysta Maciej Staszewski podczas 
kolejnego „Wieczoru muzycznego” zaprezentują muzykę w hiszpańskim stylu. Zabiorą 
publiczność w podróż po świecie kompozycji wokalno-instrumentalnych z Półwyspu 
Iberyjskiego. Zabrzmią utwory renesansowe (m.in. Alonsa Mudarry i Juana del Encimy) 
oraz z XX wieku (m.in. Joaquina Rodrigo i Enrique Granadosa). Na spotkanie z hiszpańską 
muzyką Akademia Muzyczna w Łodzi zaprasza 10 stycznia 2022 (poniedziałek) na godzinę 
18.15 do Sali Kameralnej przy al. 1 Maja 4. Wstęp wolny. Limit miejsc zgodny z aktualnymi 
restrykcjami sanitarnymi. 
 
Począwszy od kompozycji Alonsa Mudarry, który uznawany jest za twórcę najwcześniejszej 
zachowanej muzyki na gitarę, artyści przedstawią kilka pieśni renesansowych. Obok „Si me 
llaman” zabrzmią również „De donde venis amore?” Enriqueza de Valderrabano 
i „Romerico” Juana del Encimy. Wśród kompozycji z XX wieku, prezentowanych przez 
wokalistkę i gitarzystę, znajdą się „Pastorcito Santo” Joaquina Rodrigo oraz wybór ze zbioru 
13 pieśni Federica Garcii Lorki „Trece canciones españolas antiguas”. W repertuarze pojawią 
się także „Siete canciones populares españolas” Manuela de Falli oraz „La Maja dolorosa” – 
cykl trzech pieśni o śmierci i miłości, których autorem jest Enrique Granados. Koncert 
poprowadzi Nina Kubasiak. 
 
Urszula Kryger – mezzosopran. Jest jedną z najbardziej uznanych polskich śpiewaczek. 
Szczególną uwagą obdarza muzykę kameralną – jej interpretacja pieśni łączy w sobie 
perfekcję techniczną z niezwykłą naturalnością. Urszula Kryger jest również pedagogiem. 
Prowadzi liczne kursy mistrzowskie. Jest profesorem Akademii Muzycznej w Łodzi, pełni 
funkcję Prorektora ds. artystycznych. Maciej Staszewski to gitarzysta i kompozytor. Jest 
Pełnomocnikiem rektora ds. studenckich oraz rozwoju uczelni oraz kierownikiem Katedry 
Akordeonu, Gitary i Harfy. Maciej Staszewski jest autorem kompozycji gitarowych, 
fortepianowych, kameralnych, chóralnych i elektroakustycznych. Dokonał nagrań m.in. dla 
wytwórni Dux, często zasiada w jury konkursów muzycznych.  
 
 
więcej informacji: 
http://www.amuz.lodz.pl/pl/koncerty-i-wydarzenia-zapowiedzi/styczen-2022/156321-
wieczor-muzyczny-w-hiszpanskim-stylu 


