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Łódź, 2 października 2017 roku 
 

Akademia Muzyczna jazzową perłą Łodzi 
 
Wykładowcy i studenci Katedry Jazzu Akademii Muzycznej w Łodzi, w tym zespoły Tubis 
Trio i Marek Kądziela Trio, będą bohaterami koncertu pt. „Jazzowa Perła Łodzi”. Tytuł 
koncertu to jednocześnie nazwa nagrody, którą Polskie Radio Łódź przyznało łódzkiej 
Akademii w czerwcu tego roku, podczas 25. Wielkiej Gali Grand Prix Jazz Melomani 2017. 
Muzyczne świętowanie sukcesu odbędzie się 9 października (poniedziałek) o godzinie 
18.15, w Sali Kameralnej Akademii Muzycznej w Łodzi przy al. 1 Maja 4. Wstęp wolny. 
 
Koncert rozpocznie zespół złożony ze studentów Katedry Jazzu Akademii Muzycznej w Łodzi, 
który zagra własne opracowania standardów jazzowych. Wystąpi w składzie: Paweł Miętus – 
trąbka, Jakub Jung – gitara, Szymon Szyszka – fortepian, Wojciech Stanisz – gitara basowa, 
Karol Szczygieł – perkusja.  
 
Następnie na scenie Sali Kameralnej pojawią się wykładowcy łódzkiej Akademii grający w 
znanych formacjach jazzowych. Zagra Tubis Trio, czyli Maciej Tubis – fortepian (AM), Paweł 
Puszczało – kontrabas (AM) i Przemek Pacan – perkusja, prezentując kilka utworów ze swojej 
najnowszej płyty. Album studyjny z autorskimi kompozycjami lidera zespołu, zatytułowany 
The Truth, już w pierwszych dniach po publikacji zebrał entuzjastyczne recenzje.  
 
Na zakończenie koncertu wystąpi Marek Kądziela Trio – zespół złożony z pedagogów łódzkiej 
Akademii. Marek Kądziela – gitara elektryczna, Radosław Bolewski – perkusja i Paweł 
Puszczało – kontrabas wykonają autorski repertuar lidera. Jak zapowiada sam autor, „będzie 
to muzyczna podróż w przestrzeń z pogranicza wielu gatunków muzycznych”. Gościem 
specjalnym tria będzie jedyny w Polsce fagocista jazzowy Łukasz Poprawski.  
 
Polskie Radio Łódź w ramach Wielkiej Gali Grand Prix Jazz Melomani przyznaje nagrodę 
„Jazzowa Perła Łodzi” od 2009 roku. Akademia Muzyczna w Łodzi otrzymała to wyróżnienie 
za 2016 rok. Nagrodzono całokształt działalności: otwarcie instrumentalnych specjalności 
jazzowych, organizację warsztatów i spotkań ze sławami jazzu (w Akademii gościli m.in. 
Adam Makowicz, Andrea Tofanelli, Randy Brecker) oraz licznych koncertów z muzyką 
jazzową, które cieszą się dużym zainteresowaniem łódzkiej publiczności. Autorem wręczonej 
statuetki jest łódzki rzeźbiarz Mariusz Rodanowicz. 
 
 
Więcej informacji o programie koncertu: 
http://www.amuz.lodz.pl/lifemotion/pl/koncerty-i-wydarzenia-zapowiedzi/pazdziernik-
2017/152002-wieczor-muzyczny-jazzowa-perla-lodzi/ 


