
Łódź, 28 czerwca 2022 roku

Łódzkie talenty o poranku   

Utalentowani młodzi artyści łódzkiego zespołu Aldo Duo zagrają na drugim koncercie
w ramach nowego cyklu „Muzyczne Matinée” w ogrodzie Pałacu Rodziny Poznańskich
– siedzibie Muzeum Miasta Łodzi. Ich niezwykłe zaangażowanie, promienne osobowości
oraz  radość  z  gry  w  połączeniu  z  ciekawym  programem,  miłym  towarzystwem
i urokliwym  otoczeniem  przyrody  sprawią,  że  niedzielny  poranek  uczyni  ten  dzień
piękniejszym. Wydarzenie odbędzie się  10 lipca (niedziela) o godzinie 12.00. W razie
niepogody muzycy wystąpią  w Sali  Lustrzanej Pałacu przy ul.  Ogrodowej 15.  Bilety
w cenie 18 zł (normalny) i 12 zł (ulgowy) można nabyć w kasie biletowej Muzeum Miasta
Łodzi. 

 W drugim odcinku cyklu południowych koncertów „Muzyczne Matinée”  (z francuskiego
matin – poranek) wystąpi jeden z bardziej kreatywnych i dynamicznych zespołów młodego
pokolenia – Aldo Duo. Za odkrywanie nieznanych oblicz połączenia akordeonu i klarnetu
będą  odpowiedzialni  Aleksander  Stachowski  i  Dominik  Domińczak.  Muzycy  są
absolwentami Akademii Muzycznej w Łodzi. Ich dorobek to zarówno liczne koncerty, jak i
nagrody  na  konkursach  krajowych  oraz  międzynarodowych  (ponad  60  wyróżnień
akordeonisty i ponad 50 klarnecisty). Na koncie zespołu w większości znajdują się pierwsze
nagrody oraz wyróżnienia Grand Prix. Od kilku lat poświęcają się pracy pedagogicznej, także
w swojej Alma Mater. 

Na program drugiego koncertu w ramach cyklu „Muzyczne Matinée” złożą się utwory z XIX
i XX wieku, a także kompozycje współczesne. W pełnym ekspresji dialogu instrumentów
artyści zabiorą publiczność w podróż między romantyczną Francją Césara Francka, bluesową
Ameryką  „króla  jazzu” George’a Gershwina a  pełną  żarliwego tanga  Argentyną  wirtuoza
bandoneonu Astora  Piazzolli.  W ramach popularyzowania  twórczości  ukraińskiej  zabrzmi
Muzyka  huculska  Wołodymyra  Runczaka,  akordeonisty,  symfonika,  autora  muzyki
kameralnej  i  orkiestrowej.  Rodzimymi  akcentami  koncertu  będą  utwory  łódzkich
kompozytorów,  pedagogów Akademii  Muzycznej  w  Łodzi  –  Sławomira  Kaczorowskiego
i Leszka Kołodziejskiego. 

Wydarzenie odbędzie się w ogrodzie przy Pałacu Rodziny Poznańskich. W razie niepogody
organizatorzy  zaproszą  melomanów  do  Sali  Lustrzanej  Pałacu.  Rozpoczęcie  dnia  wśród
pięknych,  pełnych  wigoru  dźwięków,  miłego  towarzystwa  i  urokliwego  otoczenia  mogą
przynieść same miłe emocje na cały dzień. Koncerty trafiają w gusta młodszych i starszych,
zarówno melomanów, jak i tych, którzy dopiero rozpoczynają wspaniałą przygodę z muzyką.
Kolejne  wydarzenia  cyklu  zaplanowano  na  niedzielne  południa  24  lipca  i  14  sierpnia.
Wystąpią Polish Violin Duo (Robert Łaguniak, Marta Gidaszewska – skrzypce) oraz Szymon
Raczkowski (bas-baryton) i Paulina Storka (fortepian). 

Więcej informacji na stronach internetowych organizatorów: Akademii Muzycznej w Łodzi,
Muzeum Miasta Łodzi oraz łódzkiego Rotary Club. 

! https://www.amuz.lodz.pl/pl/wydarzenia/muzyczne-matinee

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