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Łódź, 13 kwietnia 2016 roku 

 

 
Koncert tria Krzysztofa Herdzina 
 
W czwartek 21 kwietnia w ramach cyklu „Jazz ex cathedra” wystąpi w Sali koncertowej Akademii 
Muzycznej w Łodzi „Krzysztof Herdzin Trio”. Krzysztof Herdzin, Cezary Konrad i Robert Kubiszyn 
zagrają materiał ze wspólnej płyty „Capacity”. Początek koncertu o godz. 18.00, ul. Żubardzka 2a, 
bilety w cenie 20 zł i 10 zł w kasie biletowej AM. Tego dnia również Krzysztof Herdzin poprowadzi 
dla studentów Akademii seminarium poświęcone improwizacji we współczesnej praktyce 
muzycznej. 
 
Krzysztof Herdzin (1970) należy do najbardziej zapracowanych i cenionych polskich muzyków 
ostatnich lat. Jest rzadkim w naszym kraju przykładem muzycznego omnibusa, potrafi poruszać się w 
każdej stylistyce. Jak mawia Zbigniew Namysłowski: „Herdzin potrafi zagrać wszystko”. Z tego też 
względu bywa zapraszany do współpracy zarówno przez gwiazdy muzyki pop i jazz, jak i wirtuozów 
muzyki poważnej. Zawodowi muzycy znają go z ponad 180 nagranych płyt (dorobek do obdzielenia 
kilku osób…), jego własnych projektów koncertowych, dwunastu autorskich płyt, a ostatnio przede 
wszystkim z prac aranżerskich i kompozytorskich.  
W ostatnich latach artysta powrócił do swojej ulubionej formy muzykowania i ukochanego składu 
instrumentalnego, jakim jest trio. Wspólnie z kontrabasistą Robertem Kubiszynem i perkusistą 
Cezarym Konradem tworzą zespół, który ujmuje odbiorców niezwykłym rodzajem interakcji 
zachodzącej pomiędzy muzykami – ta trójka pasjonuje się bowiem tymi samymi gatunkami, słucha 
podobnych artystów, grywa ze sobą w różnych konfiguracjach od wielu lat. Są jak jeden organizm 
odbierający na tych samych falach, rozumiejący się bez słów, w niezwykły sposób reagujący na 
wszelkie zwroty muzycznej akcji. Muzycy w swoim instrumentalnym dialogu z lekkością przekraczają 
granice utartych jazzowych ścieżek, łamiąc zasady klasycznych harmonii i rytmów. 
 
Krzysztof Herdzin – kompozytor piosenek, tematów jazzowych i dużych form orkiestrowych 
należących do muzyki współczesnej, orkiestrator nagrodzonej Oscarem muzyki Kaczmarka do filmu 
„Marzyciel”, dyrygent, aranżer, producent płytowy, wykładowca akademicki. Pracował prawie ze 
wszystkimi liczącymi się w Polsce gwiazdami ze świata piosenki i jazzu. Koncertował w Kanadzie, USA, 
Meksyku, Indiach, Chinach, Australii oraz prawie wszystkich krajach Europy. Zdobył 3 Platynowe i 16 
Złotych Płyt. Nagrodzony Srebrnym Medalem „Gloria Artis”, Fryderykiem 2012 jako aranżer/ 
kompozytor roku, sześciokrotnie w plebiscycie Jazz Top wybierany aranżerem roku. Szef artystyczny 
programów telewizyjnych „Idol”, „Jak Oni Śpiewają”, „Wehikuł Czasu Manna i Materny”. 
Wziął udział w nagraniu ponad 200 płyt CD, w tym 15 autorskich. Ma na swoim koncie ponad 3000 
partytur na orkiestry kameralne i symfoniczne oraz big bandy i zespoły jazzowe. Koncertował w 
duecie z wybitnymi kameralistami: Jadwigą Kotnowską, Vadimem Brodskim, Mariuszem Patyrą, 
Wojtkiem Mrozkiem, Agatą Igras-Sawicką, Pawłem Gusnarem. Dyrygował m.in: Academy Of St. 
Martin In The Fields, Orchestre National De Belgique, Zhejiang Symphony Orchestra, Sinfonią 
Varsovią, Polską Orkiestrą Radiową, Polską Fiharmonią Kameralną, Sinfonią Viva. 
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Cezary Konrad – wybitny perkusista, nieprzerwanie od roku 1992 uznawany za najlepszego polskiego 
perkusistę jazzowego według rankingu Jazz Top w czasopiśmie „Jazz Forum”. Współpracował m.in. z 
Leszkiem Możdżerem, Zbigniewem Namysłowskim, Markiem Napiórkowskim, Tomaszem Stańko oraz 
z zagranicznymi muzykami, takimi jak: Karrin Allyson, Randy Brecker, Deborah Brown, Mino Cinelu, 
Joe de Franco, Paul Imm, Didier Lockwood, Pat Metheny, Nippy Noya, Susan Weinert. 
 
Robert Kubiszyn – znakomity gitarzysta basowy i kontrabasista mający na koncie współpracę m.in. z 
Markiem Napiórkowskim, Adamem Pierończykiem, Deanem Brownem, Jonem Herringtonem, Mino 
Cinelu, Zbigniewem Namysłowskim, Marią Schneider. Wydał solowy album „Before Sunrise”. 
 
Więcej informacji: 
http://www.amuz.lodz.pl/lifemotion/pl/aktualnosci/63-2016/150495-koncert-z-cyklu-jazz-ex-
cathedra-21-04-2016/ 


