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Swing w Altanie
Letnie Koncerty w Altanie w Parku Źródliska

Altana w łódzkim Parku Źródliska I to stały punkt na wakacyjnej mapie kulturalnej Łodzi.
Piękne  otoczenie  zabytkowego  parku  i  spora  dawka  artystycznych  doznań  od  lat
przyciągają  melomanów  na  niedzielne  popołudniowe  koncerty.  Akademia  Muzyczna
w Łodzi i Zielona Łódź zapraszają na drugie wydarzenie z cyklu letnich spotkań z muzyką
wykonywaną na żywo. 17 lipca o godzinie 17.00  na słuchaczy czeka niepowtarzalna podróż
do  złotej  ery  swingu.  Do  tańca  porwą  muzycy  septetu  Swingin’  Promised  Band  oraz
tancerze z profesjonalnej szkoły Swinging Promised Land. Wstęp wolny. 

Swingin’ Promised Band to wyjątkowy septet, który działa pod kierownictwem kontrabasisty i
tancerza Michała Mościckiego. Żywiołowi młodzi artyści wykonują energetyczną i popularną
muzykę  na  wielu  potańcówkach  i  imprezach  swingowych  w  Polsce.  Również  w  łódzkiej
Altanie  zagrają  autorskie  opracowania  evergreenów pasujących do  tańca  lindy hop,  shag
i balboa. Sekcja rytmiczna zespołu (Michał Mościcki – kontrabas, Błażej Ludwiczuk – gitara,
Kacper Kaźmierski – perkusja) rozrusza stopy, a sekcja dęta (Łukasz Jankowski – saksofon
altowy, Damian Bączek – saksofon tenorowy, Paweł Miętus – trąbka, Marcin Melerowicz –
puzon) nada bigbandowego charakteru wpadających w ucho melodii. Dodatkowym atutem
będą lekcje tańca prowadzone przez zdolnych tancerzy ze szkoły Swingin’ Promised Land. 

Muzycy zespołu, którego nazwa nawiązuje do Łodzi zwanej „Ziemią obiecaną”, są studentami
i  absolwentami  łódzkiej  Akademii  Muzycznej.  Wykonają  najsłynniejsze  swingowe  hity
amerykańskich  kompozytorów  jazzowych  Glenna  Millera,  Counta  Basiego,  Sonny’ego
Rollinsa, Duke’a Ellingtona i Louisa Armstronga. Zabrzmią m.in. „Fly Me to the Moon”, „In the
Mood”, „Corner Pocket” oraz „9:20 Special”. O muzyce opowie Piotr Mika.

Więcej  informacji:  hOps://www.amuz.lodz.pl/pl/koncerty-i-wydarzenia-zapowiedzi/lipiec-
2022/156722-letnie-koncerty-w-altanie-2022-07-17
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