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Łódź, 4 stycznia 2019 roku 

Galowy Koncert Noworoczny 
 
Orkiestra Dęta Akademii Muzycznej w Łodzi zainauguruje karnawał! Pod batutą Artura 
Czereszewskiego zaprezentują tradycyjny repertuar koncertu noworocznego, czyli polki, 
walce i marsze. Zabrzmi także muzyka rozrywkowa oraz przeboje musicalowe, w których 
zaprezentują się wokaliści – studenci specjalności musical. Publiczność rozpozna piosenki 
grupy ABBA oraz songi z takich musicali, jak: „Cabaret”, „Skrzypek na dachu”, czy „Evita”. 
Koncert odbędzie się 13 stycznia (niedziela) o godzinie 18.00, w Sali Koncertowej Akademii 
Muzycznej w Łodzi, przy ul. Żubardzkiej 2a.  
 
Orkiestra Dęta koncert rozpocznie jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów 
kojarzonych z karnawałem – uwerturą do operetki „Lekka kawaleria” Franza von Suppé. W 
programie wieczoru znajdzie się również kilka kompozycji wiedeńskiego „króla walca”, 
Johanna Straussa syna: „Furioso polka, Quasi Galopp op. 260”, „Russian March op. 426” oraz 
„Unter Donner und Blitz” op. 324, czyli polka „Grzmoty i błyskawice”. Orkiestra zaprezentuje 
także kompozycję artystycznego rywala muzycznej rodziny Straussów – Carla Michaela 
Ziehrera: „Wiener Bürger Walzer op. 419”. Zabrzmią ponadto słynne „Tańce węgierskie” 
Johannesa Brahmsa oraz „Danse Diabolique” Josepha Hellmesbergera II.  
 
Z udziałem studentów musical w roli solistów zabrzmią przeboje ze słynnych przedstawień z 
muzyką Andrew Lloyda Webbera, Johna Kandera, Leonarda Bernsteina czy Kurta Weilla. 
Zabrzmią songi „Don’t Cry for Me Argentina” z musicalu „Evita”, „Mack the Knife” z „Opery 
za trzy grosze”, tytułowy przebój z musicalu „Cabaret” oraz „Gee, Officer Krupke!” z 
klasycznego „West Side Story”. W wykonaniu studentów pojawi się także piosenka Lindy 
Thompson „Tell Him”, znana z repertuaru Barbary Streisand i Celine Dion. Na zakończenie 
koncertu publiczność będzie miała okazję rozpoznać popularne melodie szwedzkiej grupy 
ABBA, których wiązankę wykona Orkiestra Dęta.  
 
Repertuar działającej od 1999 roku Orkiestry Dętej jest bardzo różnorodny: od muzyki 
klasycznej, przez kompozycje operowe, aż po aranżacje współczesnych przebojów. W Sali 
koncertowej Akademii Muzycznej usłyszeć ją można co roku podczas dwóch programów – 
noworocznego i letniego. Od 2011 roku Orkiestrę Dętą prowadzi Artur Czereszewski. Jest 
waltornistą i dyrygentem, dyrektorem przeglądów Orkiestr Dętych, a od kwietnia 2018 roku, 
w stopniu podpułkownika, kapelmistrzem Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego im. 
gen. Józefa Wybickiego. 
 
Bilety na koncert w cenie 25 zł i 15 zł nabyć można w kasie biletowej AM (ul. Żubardzka 2a, 
czynna wtorek – piątek, godz. 14.00-18.00) lub zarezerwować pod numerem 42 662 17 50.  
 
Więcej informacji: http://www.amuz.lodz.pl/pl/koncerty-i-wydarzenia-zapowiedzi/styczen-
2019/153328-galowy-koncert-noworoczny-2019-01-13 


