
PROGRAM  

 

2.11.2018 – piątek, g. 18.00 –„Inside” 

Dawid Lubowicz - skrzypce 

Jakub Lubowicz - fortepian 

Maciej Adamczak - kontrabas 

Łukasz Żyta - perkusja 

 

Koncert z materiałem z debiutanckiej solowej płyty Dawida Lubowicza, skrzypka grającego na co dzień 

w zespole Atom String Quartet. 

 

 

3.11.2018 – sobota, g. 18.00 - „Kameralnie u Źródeł” 

New Music Quartet w składzie: 

Katarzyna Gluza – skrzypce 

Paulina Marcisz - skrzypce 

Karalina Orsik-Sauter - altówka 

Dominika Szczypka - wiolonczela 

 

Wieczór z dziełami światowej kameralistyki w wykonaniu jednego z najbardziej obiecujących 

kwartetów smyczkowych młodego pokolenia na świecie, laureata międzynarodowych konkursów 

muzycznych.  

 

D. Szostakowicz – Kwartet smyczkowy c-moll, op. 110 nr 8  

K. Szymanowski – Kwartet smyczkowy op. 37 nr 1  

B. Bartok – Kwartet smyczkowy Sz.85 nr 3  

 

 

4.11.2018 – niedziela, g. 18.00 - „Klasycznie i jazzowo” 

Filip Wojciechowski – fortepian 

Adam Cegielski  – kontrabas 

Krzysztof Szmańda – perkusja 

oraz Barock Quartet w składzie: 

Wojciech Kołaczyk – skrzypce 

Dariusz Groblewski  – skrzypce 

Zbigniew Szczęch – altówka 

Michał Litwa - wiolonczela  

 

W programie znakomite jazzowe transkrypcje utworów wielkich klasyków – Bacha, Vivaldiego, 

Mozarta, Chopina autorstwa Filipa Wojciechowskiego, znakomitego pianisty, kompozytora i aranżera, 

laureata m.in. nagrody specjalnej na XIII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F. Chopina w 

Warszawie.  

Lider projektu, wybitny wirtuoz fortepianu, w sposób znakomity łączy swoją karierę muzyka 

klasycznego i jazzmana, przełamując skutecznie niegdysiejszy stereotyp o niemożności pogodzenia tych 

dwóch żywiołów. – Jazz Forum 



10.11.2018 – sobota, g. 18.00 – „Z bałkańską energią” 

 

The Mockingbirds w składzie: 

Sonja Milivojevic – skrzypce 

Stefan Beloica – akordeon 

Bratislav Radisavljevic – cajon 

 

Zapraszamy na wieczór pełen pozytywnej bałkańskiej energii i niezapomnianych wrażeń. 

Troje młodych muzyków z Serbii brawurowo wykona utwory znane ze światowego kina, w 

wyjątkowych aranżacjach. Nie zabraknie muzycznych niespodzianek oraz bałkańskiego ducha. 

The Mockingbirds to niezwykle energetyczne trio młodych muzyków, absolwentów serbskich 

uczelni muzycznych, laureatów konkursów i stypendiów państwowych. Koncertowali m.in. w 

Rosjii, Słowacji, Włoszech i USA. 

 

 

11.11.2018 – niedziela, g. 18.00 – „Piazzolla - El tango”  

 

Waldemar Malicki - fortepian 

Maciej Lulek – skrzypce 

Michał Nagy – gitara 

Piotr Kopietz – bandoneon 

Grzegorz Frankowski – kontrabas 

 

Koncert w wykonaniu jednego z najbardziej wszechstronnych pianistów polskich. W programie 

koncertu znajdzie się zbiór utworów Astora Piazzolli w stylu tango nuevo, opatrzonych komentarzem 

pianisty. 

 

 

15.11.2018 – czwartek, g. 18.00 – „Koncert na życzenie publiczności" 

 

Vadim Brodski – skrzypce 

Bartłomiej Wezner – fortepian 

 

Johannes Brahms – Sonata skrzypcowa A – dur op. 100  

Pablo de Sarasate – Fantazja na tematy „Carmen” 

Henryk Wieniawski – Kujawiak a – moll, Legenda, Obertas  

Maurice Ravel – Rapsodia koncertowa „Cygan”. 

 

 

17.11.2018 – sobota, g. 11.00 – „Podróż z uśmiechem” - Koncert familijny 

Dixie Brotherhood w składzie: 

Łukasz Rafiński – trąbka 

Julian Trzeciak – klarnet 



Tomasz Marczyński – puzon 

Jarosław Szymeczko – tuba 

Jakub Henke – banjo 

Grzegorz Weręgowski – perkusja 

Prowadzenie koncertu: Adriana Wdziękońska 

Zapraszamy w podróż po krainie polskiej muzyki filmowej wykonanej w nowoorleańskim stylu. „Podróż 

z uśmiechem” to koncert dla całej rodziny. Zespół dixie zaprosi dzieci i rodziców w rejs za ocean, do 

Nowego Orleanu, miasta – kolebki jazzu tradycyjnego. Zabiorą się z nami czterej pancerni, pan 

Samochodzik i Templariusze. W poszukiwaniu magicznego drzewa zatrzymamy się w niejednej 

przystani, a to wszystko tylko za jeden uśmiech… 

 

17.11.2018 – sobota, g. 18.00 – „Musica Futura” 

 

Barock Quartet w składzie: 

 Wojciech Kołaczyk – skrzypce 

 Dariusz Groblewski  – skrzypce 

 Zbigniew Szczęch – altówka 

 Michał Litwa - wiolonczela  

 

G. Bacewicz - IV Kwartet Smyczkowy 

K. Herdzin - Kwartet Smyczkowy  

R. Kanaan - Musica Futura 

  

 

 

18.11.2018 – niedziela, g. 18.00 – „Woman In Black” 

 

Sasha Strunin – śpiew 

Gary Guthman – trąbka 

Bogusław Kaczmar - fortepian 

Adam Cegielski - kontrabas 

Sebastian Frankiewicz - perkusja 

To utrzymana w klimacie „jazz noir” muzyczna opowieść o przemianie młodziutkiej dziewczyny w 

świadomą kobietę i dojrzałą artystkę.  

Oczarowana światem Broadwayowskiej muzyki charyzmatyczna Sasha Strunin miała szczęście  urodzić 

się artystycznym domu. Dorastała w atmosferze opery i teatru muzycznego, a także filmów i muzyki ze 

Złotego Wieku Hollywood, wśród których o  kilka dekad wcześniej wyrastał zafascynowany okresem 

noir kompozytor i jazzman Gary Guthman. 

Jego znakomite kompozycje i nowoczesne aranżacje, będące połączeniem swingu i  jazzu ze 

współczesnymi brzmieniami, wspierają wokalistkę w tej pięknej opowieści o kobiecości i  składają się 

na wspaniałe muzyczne widowisko. 

 


