
 
 

Łódź, 12 lipca 2017 roku 

Na orbicie serc – musicalowe duety w Parku Źródliska  
 
W niedzielę 16 lipca o godzinie 17.00 w Parku Źródliska I odbędzie się kolejny koncert z cyklu plenerowych 
„Letnich Koncertów w Altanie”. Musicalowo-filmowy program nosi tytuł „Na orbicie serc”. Jego wykonawcami 
będą studenci Akademii Muzycznej w Łodzi: Beata Rzeźnik i Tomasz Wojtan (musical) oraz Maciej Zaforemski 
(fortepian). Na koncerty zapraszają: Zarząd Zieleni Miejskiej i Akademia Muzyczna w Łodzi, obowiązuje wstęp 
wolny. 
 
Utwory z popularnych musicali oraz piosenki, dzięki którym rozpoznaje się największe kinowe przeboje, to program 
drugiego w tym roku koncertu w Parku Źródliska. Muzyka z filmów „Dirty Dancing”, „Maska Zorro” i „Grease”, a 
także przeboje z musicali „Upiór w operze”, „Taniec Wampirów” czy „Les Misérables” przydadzą lipcowemu 
popołudniu romantycznej atmosfery. Dobrze znane piosenki, takie jak: „Time of My Life”, „You’re the One That I 
Want”, „Miłość rośnie wokół nas” i „Tonight I Celebrate My Love for You” zaśpiewają w duecie młodzi utalentowani 
wokaliści: Beata Rzeźnik i Tomasz Wojtan. Oboje są tegorocznymi absolwentami studiów licencjackich w specjalności 
musical w łódzkiej Akademii Muzycznej i od października będą kontynuować musicalowe studia w tej uczelni już na 
poziomie magisterskim. Pianista Maciej Zaforemski studiuje w Akademii fortepian jazzowy pod kierunkiem Macieja 
Tubisa.     
 
„Zielona Łódź” i Akademia Muzyczna już po raz piąty zapraszają wspólnie na koncerty w Parku Źródliska. Tą 
inicjatywą organizatorzy przywrócili tradycję koncertowania w zabytkowej altanie, w której już pod koniec XIX wieku 
w każdy letni świąteczny dzień występowała orkiestra powstała przy fabrykach Scheiblera. W koncertach biorą udział 
pedagodzy, studenci i absolwenci Akademii. Różnorodne składy instrumentalne i wokalno-instrumentalne oraz 
ciekawy program sprawiają, że coniedzielne koncerty cieszą się niezmiennie ogromnym zainteresowaniem łodzian.  
 
 Program koncertu pt. Na orbicie serc / 16 lipca 2017 
Beata Rzeźnik – śpiew, Tomasz Wojtan – śpiew, Maciej Zaforemski – fortepian 
 
program koncertu 
„Wcale nie, ależ tak” z musicalu „Annie Get Your Gun” 
„The Time of My Life” z filmu „Dirty Dancing”  
„You're the One That I Want” z filmu Grease” 
„Tonight I Celebrate My Love for You”  
„The Phantom of the Opera” z musicalu „Upiór w operze”  
„I Want to Spend My Lifetime Loving You” z filmu „Maska Zorro”  
„First Impression” z musicalu „First Date”  
„To tylko pada deszcz” z musicalu „Les Misérables”  
„Czerwone trzewiki” z musicalu „Taniec wampirów”  
„Tam jest swoboda” z musicalu „Taniec wampirów”  
„Miłość rośnie wokół nas” z filmu „Król Lew”  
„Na orbicie serc” z musicalu „Taniec wampirów”  
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