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BRASSCINATIÓN 2022  
 
W piątkowy wieczór Salę Koncertową Akademii Muzycznej w Łodzi wypełnią porywające 
dźwięki meksykańskiego, energicznego kwintetu blaszanego M5 The Mexican Brass w skład 
którego wchodzą: trębacze Alexander Freund i Oscar Villegas Miranda, waltornista Juan Carlos, 
puzonista Roberto Carlos Cruz oraz tubista José Lopez Juárez. Muzycy zaprezentują szeroki 
wachlarz aranżacji muzyki operowej, dawnej i latynoskiej. Koncert odbędzie się 6 maja (piątek) 
o godzinie 19.00 w Sali Koncertowej przy ul. Żubardzkiej 2a. Bilety w cenie: 30 zł i 20 zł do 
nabycia w kasie biletowej AM.  
 
Niepowtarzalna okazja do wysłuchania kwintetu dętego, który odniósł ogromny sukces – najpierw 
w Ameryce Łacińskiej, potem na całym świecie – nadarzy się w pierwszy majowy piątek. 
Członkowie zespołu, pytani o ich własną „receptę na sukces” odpowiadają zgodnie, że stoi za nią 
połączenie umiejętności doboru repertuaru, humoru oraz dystansu do życia. Efekt osiągają 
poprzez łączenie swoich możliwości wykonawczych w zakresie wirtuozowskiej muzyki kameralnej, 
popularnej, jak również nawiązującej do latynoskich korzeni artystów. Artyści podkreślają, że 
najważniejszy jest dla nich kontakt, możliwość interakcji z publicznością.  
 
Program koncertu jest bardzo zróżnicowany. Wybrzmią między innymi utwory epoki baroku – 
Koncert D-dur BWV 972 Johanna Sebastina Bacha, znane i lubiane utwory operowe – „Einzug der 
Gäste” z opery „Tannhäuser” Richarda Wagnera, a także „Bendición de la Noche” z opery 
Engelberta Humperdincka „Hansel y Gretel”, w której przedstawione zostały losy tytułowych Jasia 
i Małgosi. W programie znalazła się również „La Llosandeńa”, czyli fantazja na temat ludowych 
pieśni „La Llorana”, „Zandunga”, „Malagueńa” Juana Carlosa Quiterio, członka kwintetu. Oprócz 
tego publiczność będzie miała okazję do posłuchania pełnej wigoru, energicznej interpretacji 
„Escape” amerykańskiego kompozytora Kevina McKee’a, a także piosenki „Michelle” 
skomponowanej przez Paula McCartney’a, a rozpoznawalnej dzięki zespołowy The Beatles.  
 
Koncert M5 THE MEXICAN BRASS realizowany jest w ramach europejskiej trasy koncertowej 
BRASSCINATIÓN 2022.  
 
 
więcej informacji:  
http://www.amuz.lodz.pl/pl/koncerty-i-wydarzenia-zapowiedzi/maj-2022/156614-koncert-
mexican-brass 


