
 
 

Łódź, 25 lipca 2017 roku 

 
Hava nagila, czyli radujmy się 
 
W niedzielę 30 lipca o godzinie 17.00, w ramach cyklu „Letnie Koncerty w Altanie” wystąpią łódzcy muzycy: 
klarnecista Robert Stefański z zespołem „Yankel Band” w składzie: Piotr Przybył (skrzypce), Krzysztof Kociszewski 
(gitara akustyczna) i Radosław Wróbel (gitara basowa). Podczas koncertu zaprezentują m.in. materiał z 
przygotowanej wspólnie płyty „Hava nagila czyli radujmy się”, która zawiera klezmerskie opracowania 
tradycyjnych żydowskich pieśni, a wydana będzie jeszcze w te wakacje. Na koncert do Parku Źródliska I zapraszają 
organizatorzy: Zarząd Zieleni Miejskiej i Akademia Muzyczna w Łodzi, obowiązuje wstęp wolny. 
 
Połączenie skrzypiec, gitary akustycznej, gitary basowej, czyli składu „Yankel Band” oraz klarnetu, tworzy niezwykle 
ciekawe współbrzmienie i klimat, który oddaje charakter muzyki klezmerskiej. Na deskach altany w Parku Źródliska 
zabrzmią utwory z przygotowanej płyty, związane z żydowskimi obrzędami, np. grane w czasie żydowskich ślubów i 
uroczystości „Jewish Wedding Song” czy „Dance, dance”. Artyści zagrają też współczesne „Sholem Alekhem” Beli 
Kovacsa, napisane dla klarnecisty Giory Feidmana, znanego argentyńskiego wykonawcy muzyki klezmerskiej. Na 
płycie i podczas koncertu nie mogło zabraknąć również utworu „Hava nagila” („Radujmy się”) – ludowej pieśni 
żydowskiej śpiewanej m.in. z okazji Chanuki. Obok muzyki z nowopowstałej płyty, podczas koncertu zabrzmią także 
melodie ze słynnego musicalu „Skrzypek na dachu” Jerry’ego Bocka oraz „Czardasz” Vittorio Montiego.  
 
Grupa „Yankel Band” powstała w 2000 roku w Łodzi. Koncentruje się na tworzeniu własnej muzyki instrumentalnej, 
inspirowanej jazzem, bluesem i muzyką etniczną – klimaty zaczerpnięte głównie z tradycji cygańskiej i hiszpańskiej. 
Zespół tworzą skrzypek Piotr Przybył, gitarzysta Krzysztof Kociszewski oraz basista Radosław Wróbel. Muzycy chętnie 
wykorzystują brzmienie akordeonu, syntezatorów i instrumentów perkusyjnych. Z Robertem Stefańskim, klarnecistą,  
związanym z Akademią Muzyczną w Łodzi, po raz pierwszy współpracowali w 2011 roku, a materiał na płytę „Hava 
nagila czyli radujmy się” przygotowali razem w mijającym roku. 
 
 
 Program koncertu „Hava nagila, czyli radujmy się” | 30 lipca 2017 
wykonawcy: Robert Stefański – klarnet oraz zespół „Yankel Band” w składzie: Piotr Przybył – skrzypce, Krzysztof 
Kociszewski – gitara akustyczna, Radosław Wróbel – gitara basowa  
 
program 
Daniel Galey – Far Rivke, Farvelunk 
Bella Kovacs – Sholem-Alekhem, Rov Friedman! 
Tradycyjne melodie żydowskie: Hava nagila, Dance, dance, A night in the garden, Dance of delight, Jewish wedding 
song, Bei mir bist du shein, Softly, At the rabbi’s feast, Śmiech Samuela  
Vittorio Monti – Czardasz 
Jerry Bock – melodie z musicalu Skrzypek na dachu  
melodia z pogranicza kultur Besarabia 
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