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Jazz w altanie 
 
W najbliższą niedzielę, 6 sierpnia o godzinie 17.00, w ramach cyklu „Letnie Koncerty w Altanie” zagrają młodzi 
jazzmani, studenci łódzkiej Akademii Muzycznej tworzący zespół Szymon Szyszka Quartet: Paweł Miętus – trąbka, 
Szymon Szyszka – fortepian, Rafał Różalski – kontrabas, Karol Szczygieł – perkusja. Podczas koncertu zaprezentują 
program złożony z jazzowych przebojów w swoich autorskich opracowaniach. Na koncert do Parku Źródliska I 
zapraszają organizatorzy: Zarząd Zieleni Miejskiej i Akademia Muzyczna w Łodzi, obowiązuje wstęp wolny. 
 
W wykonaniu tradycyjnego jazzowego składu – trąbka, fortepian, kontrabas, perkusja – zabrzmią m.in. najsłynniejsze 
kompozycje mistrzów jazzu: Dave’a Brubecka (Take Five), Benny’ego Golsona (Domingo) czy Chicka Corei (Windows). 
Pojawią się standardy z lat czterdziestych (Jerome Kern – All the Things You Are), sześćdziesiątych (Charles Mingus – 
Goodbye Pork Pie Hat, Freddie Hubbard – Little Sunflower), a także bardziej współczesne z lat osiemdziesiątych 
(Chick Corea – La Fiesta). W programie nie zabraknie również lubianego, lekkiego stylu bebop (Dizzy Gillespie – Be-
bop). Formacja SzQuartet tworzona jest przez młodych muzyków, zafascynowanych wszystkimi rodzajami jazzowej 
improwizacji, publiczność spodziewać się może więc dużej dawki muzycznego luzu. 
 
Szymon Szyszka Quartet jest świeżą formacją muzyczną powstałą z inicjatywy pianisty Szymona Szyszki, który 
skompletował swój zespół spośród studentów Katedry Jazzu Akademii Muzycznej w Łodzi: Paweł Miętus – trąbka, 
Rafał Różalski – kontrabas, Karol Szczygieł – perkusja. Podczas burzliwej kariery kwartet zagrał… jeden koncert i jak 
twierdzą artyści „wszyscy słuchacze przeżyli koncert bez uszczerbku na zdrowiu i psychice”. SzQuartet wykonuje 
szeroko rozumianą muzykę improwizowaną, od jazzu przez bebop, cool jazz, soul, funk, latin, awangardę, free jazz i 
na muzyce eksperymentalnej kończąc. Formacja podejmuje się wykonywania zarówno utworów wielkich nazwisk, jak 
i muzyki autorskiej. Szymon Szyszka, jako lider formacji, zadebiutował w bieżącym roku najpierw w triu, a później w 
kwartecie. 
 
 Program koncertu | 6 sierpnia 2017 
wykonawcy – Szymon Szyszka Quartet: Paweł Miętus – trąbka, Szymon Szyszka – fortepian, Rafał Różalski – 
kontrabas, Karol Szczygieł – perkusja 
 
program 
Neal Hefti – Cute 
Sammy Fain/Irving Kahal – I'll Be Seeing You 
Dave Brubeck – Take Five 
Benny Golson – Domingo 
Freddie Hubbard – Little Sunflower 
Dizzy Gillespie – Be-bop 
Chick Corea – Windows 
Jerome Kern – All the Things You Are 
Charles Mingus – Goodbye Pork Pie Hat 
Chick Corea – La Fiesta 
 
Organizatorzy: „Zielona Łódź” i Akademia Muzyczna w Łodzi | www.zielonalodz.info I www.amuz.lodz.pl 
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