
Łódź, 30 czerwca 2022

Estrada na start!
Letnie Koncerty w Altanie w Parku Źródliska

Łodzianie dobrze wiedzą, gdzie w niedzielne letnie popołudnie udać się po porcję sztuki
i odpoczynku. Melomani w każdym wieku zdążają do Parku Źródliska I, gromadzą się wokół
zabytkowej  parkowej  altany  i  wsłuchują  w  dźwięki  muzyki…  Zielona  Łódź  i  Akademia
Muzyczna w Łodzi zapraszają na pierwsze takie popołudnie już w drugą niedzielę lipca!
Mieszkańców  Łodzi  przywitają  wokaliści  i  rozrywkowy  program,  złożony  z  piosenek
z repertuaru m.in. Dawida Podsiadło, Grażyny Łobaszewskiej, ChrisKny Aguilery i zespołu
Coldplay.  Pierwszy koncert  plenerowego cyklu  rozpocznie  się  10  lipca  o godzinie  17.00
w centrum Parku Źródliska I przy al. Józefa Piłsudskiego. Wstęp wolny.

Głosy utalentowanych młodych wokalistów – Weroniki  Rekosz i  Kuby Anusiewicza – będą
nieść się po parku, zachęcając przechodniów do odpoczynku przy muzyce. Z towarzyszeniem
pianistki Agnieszki Gruczek soliści wykonają program złożony z przebojów muzyki popularnej,
dobrany  tak,  by  spodobał  się  zarówno  dojrzałym  słuchaczom,  jak  i  młodzieży.  Zabrzmią
piosenki m.in.: SPnga (Fragile), Kuby Badacha (Wyspa), Beaty Kozidrak (Co mi Panie dasz?),
Grażyny Łobaszewskiej (Już drogę znasz), a także Dawida Podsiadło (Nieznajomy), Olivii Dean
(The Hardest  Part)  oraz  Coldplay  i  Seleny  Gomez (Let  Somebody Go).  O  muzyce opowie
Małgorzata Nowak.

Weronika  Rekosz  i  Kuba  Anusiewicz  –  soliści  niedzielnego  koncertu,  studiują  wokalistykę
estradową w Akademii Muzycznej w Łodzi. Oboje biorą udział w koncertach i spektaklach
tworzonych na Uczelni, zdobywając doświadczenie sceniczne i wokalne, a także angażują się
we  własne  artystyczne  projekty.  Nad  przygotowaniem  programu  koncertu  w  altanie
pracowali  z  prof.  dr  hab.  Renatą Danel.  Przy fortepianie towarzyszyć im będzie Agnieszka
Gruczek, utalentowana pianistka i kompozytorka jazzowa. 

więcej informacji
hQps://www.amuz.lodz.pl/pl/koncerty-i-wydarzenia-zapowiedzi/lipiec-2022/156721-letnie-
koncerty-w-altanie-2022-07-10
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