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Łódź, 19 kwietnia 2018 roku 

Koncert Letni z Orkiestrą Dętą 
 
Jak co roku sezon letni zainauguruje hucznie Orkiestra Dęta Akademii Muzycznej w Łodzi. 
Pod batutą Artura Czereszewskiego orkiestra wraz z gośćmi – skrzypaczką Mają 
Tomaszewską i trębaczem Naumem Gorbuleaciem – zaprezentuje efektowny repertuar. Na 
„Koncert Letni” zapraszamy w poniedziałek 7 maja 2018 roku o godzinie 18.00, do Sali 
Koncertowej Akademii Muzycznej w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 2a. Bilety w cenie 20 zł i 10 
zł są do nabycia w kasie biletowej uczelni. 
 
W programie koncertu znalazły się utwory powszechnie znane, jak i te, które dotąd nie były 
często prezentowane. Koncert rozpoczną trzy wielkie przeboje: fortepianowa miniatura 
Marsz trolli z suity Utwory liryczne op. 54 Edvarda Griega w aranżacji na orkiestrę dętą, 
Karnawał wenecki Jeana Baptiste’a Arbana z partią solową trębacza Nauma Gorbuleaca, 
studenta łódzkiej Akademii, oraz Danse Macabre Camille’a Saint-Saënsa. Partię skrzypiec w 
tym utworze, zwanym często Tańcem szkieletów, wykona Ludwika Maja Tomaszewska – 
pedagog Akademii Muzycznej i koncertmistrz orkiestry Teatru Wielkiego w Łodzi. Następnie 
w wykonaniu orkiestry zabrzmią utwory kompozytorów współczesnych. Będą to: Arabesque 
Samuela Hazo, Symphonic Overture Jamesa Bernesa, Disney Festival Toshio Mashimy oraz 
Year of the Dragon Phillipa Sparke’a. 
 
Ciekawostką na koncercie będzie również utwór Spotlights, w którym oprócz Orkiestry Dętej 
zagra również kwartet saksofonowy. Wystąpią saksofoniści: Daniel Kobielski, Rafał Bronk, 
Artem Litviniuk i Julia Mielczarek. Na finał zabrzmi kompozycja Henry’ego C. Creamera i 
Berta A. Williamsa na kwintet dęty. That’s a Plenty wraz z towarzyszeniem Orkiestry 
wykonają: Marcin Lesiewicz i Jarosław Bakalarczyk (trąbka), Klaudia Kwasowska (róg), 
Grzegorz Sowa (puzon) oraz Adrian Rajek (tuba). 
 
Klasyczna Orkiestra Dęta Akademii Muzycznej powstała w roku akademickim 1999/2000 i 
aktywnie działa do dnia dzisiejszego. Repertuar zespołu jest bardzo różnorodny, a jego 
koncerty odbywają się kilka razy w roku w murach Akademii – i nie tylko. Tradycją stały się 
uroczyste koncerty noworoczne, podczas których orkiestra wykonuje utwory klasyczne 
(fragmenty z oper, walce Straussa) i rozrywkowe. Od 2011 roku zespołowi przewodzi Artur 
Czereszewski – dyrygent i waltornista, major Wojska Polskiego. Jest laureatem wielu 
konkursów instrumentalnych, ma także duże doświadczenie w prowadzeniu orkiestr 
wojskowych, m.in. Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych, a obecnie Orkiestry 
Wojskowej w Warszawie. 
 
Więcej informacji na stronie: http://www.amuz.lodz.pl/lifemotion/pl/koncerty-i-wydarzenia-
zapowiedzi/maj-2018/152258-koncert-orkiestry-detej-akademii-muzycznej-w-lodzi-2018-05-
07/ 


