Po południu klasyka, wieczorem jazz. Ruszyły letnie koncerty
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Popołudnie z klasyką, a wieczór z jazzem. Na Ursynowie lato obfituje w koncerty. Wszystko
dzięki projektom mieszkańców z budżetu obywatelskiego.
Aż dziesięć koncertów będą mogli wysłuchać ursynowianie letnie niedziele. Dziś ruszył cykl
„Muzycznych Niedziel na Ursynowie”. W jego ramach posłuchamy utworów klasycznych i jazzowych
w różnych interpretacjach. Ma być przyjemnie, lekko i kulturalnie.
Pierwsze dwie próbki mieliśmy w niedzielę. O 14:00 na łące Olkówka usłyszeliśmy utwory Bacha,
Weissa i XIX wiecznych lutnistów francuskich. Na scenie wystąpił zespół Lute Duo stworzony przez
Antona Birulę i Annę Kowalską. Muzyka barokowa, choć wydawałoby się, że przeznaczona tylko dla
koneserów zaskoczyła słuchaczy lekkością i melodyjnością.
Drugi z koncertów odbył się wieczorem na Kabatach, w parku Przy Bażantarni, tuż obok „Orlika”.
Przed ursynowską publicznością wystąpiła wokalistka jazzowa Laura Godziejewska, przez krytyków
porównywana do Jessie Ware - słynnej brytyjskiej divy wokalistyki jazzowej. Godziejewska wystąpiła
w akompaniamencie zespołu Jacka Propokopowicza - pianisty, wirtuoza, który grał między innymi ze
znanymi bluesmanami: Kalif Wailin' Walterem, GG Amosem, Alvonem Johnsonem, Krissy
Matthews’em, Noelem Couttsem czy Chazem de Paolo.
Ursynowanie spragnieni dawki jazzu w nieco bardziej popowej wersji, ale z udanymi solówkami

klawiszowca czy perkusisty, nie byli zawiedzeni. Wyrobiona publiczność (w naszej dzielnicy od lat
koncerty jazzowe w NOK cieszą się rekordowym powodzeniem) entuzjastycznie przyjmowała popisy
instrumentalistów.
Również głos Laury Godziejewskiej - wschodzącej gwiazdy polskiego jazzu - zachwycał. Nic
dziwnego, że artystka, absolwentka studia wokalnego im. Jerzego Wąsowskiego, laureatka Mufki
oraz Niemen Non Stop 2012, niedawno podpisała kontrakt z wytwórnią Kayax i nagrywa swoje
własne, dobrze oceniane kawałki. Utwór "Tam" stał się przebojem.
W parku Przy Bażantarni Godziejewska zaśpiewała utwory z repertuaru światowych gwiazd popu i
rocka: zespołu Queen, Michaela Jacksona, Amy Winehouse czy Cher. Zaskoczyła też świetnym
wykonaniem „Byłaś serca biciem” Andrzeja Zauchy. Ale najbardziej ursynowskiej publiczności
spodobało się wykonanie „Let’s dance” Dawida Bowiego w wersji bossa nova oraz
klimatyczna ballada „Wicked game” Chrisa Isaaka.
Ciąg dalszy artykułu pod galerią zdjęć
Galeria: https://haloursynow.pl/galerie/test,3480
Oba cykle muzycznych koncertów odbywają się dzięki autorom projektów do budżetu
obywatelskiego: Katarzynie Kwiecińskiej-Otachel, Bartłomiejowi Dąbalowi oraz Jadwidze Czubak.
Zagłosowało na nie ok. tysiąca mieszkańców. Nie po raz pierwszy pomysły kulturalne wygrywają w
głosowaniach budżetu, co bardzo dobrze świadczy o ursynowianach. Hitem od roku są bezpłatne
seanse filmowe dla dzieci, również realizowane w ramach obywatelskich propozycji.
A kolejne letnie koncerty niemal w każdą wakacyjną niedzielę. Możemy się spodziewać m.in.
utworów Chopina w oryginalnych wykonaniach na instrumenty strunowe, prezentacji muzyki
hiszpańskiej czy piosenek Seweryna Krajewskiego w wersji smooth jazz. Muzykę klasyczną
usłyszymy zawsze na Łące Olkówka, a jazz - w dwóch miejscach, albo w parku Przy Bażantarni (za
"Orlikiem"), albo przy fontannie kabackiej w sercu osiedla SM "Kabaty" (dojście od Bronikowskiego,
bramą od Wąwozowej lub Wańkowicza). Patronat medialny nad cyklem sprawuje portal
haloursynow.pl.
Plan koncertów letnich:
21 lipca, godz. 14:00, Olkówek, koncert Chopin i nie tylko, wystąpi pianistka
Joanna Maklakiewicz,
28 lipca, godz. 14:00, Olkówek, koncert Trio Stroikowe, wystąpią: Antonina
Nidzworska – obój, Katarzyna Skrzypczak – klarnet, Dawid Daszkiewicz-Dąbrowski
– fagot,
28 lipca godz. 19:00, plac przy fontannie u zbiegu ulic Bronikowskiego i
Wańkowicza, Koncert Chopin on string, wystąpi: Trio Macieja Strzelczyka, Maciej
Strzelczyk – skrzypce, Romuald Frenc – gitara, Piotr Rodowicz – kontrabas,
4 sierpnia, godz. 14:00, Olkówek, koncert Muzyka Hiszpańska, wystąpią: Wiktoria
Szubelak – gitara klasyczna, Maciej Przestrzelski – skrzypce,
11 sierpnia, godz. 14:00, Olkówek, koncert Muzyka Klasyków Wiedeńskich,
wystąpi kwartet smyczkowy w składzie: Grzegorz Warzecha – I skrzypce, Karolina
Matuszkiewicz – II skrzypce, Mateusz Wasiucionek – altówka, Magdalena KozberZarow – wiolonczela,
11 sierpnia, godz. 19:00, Park przy Bażantarni, koncert Seweryn Krajewski Smooth
Jazz, wystąpią: Bogdan Hołownia – piano, Robert Murakowski – trąbka, Kazimierz

Jonkisz – perkusja, Joanna Bejm – śpiew, Piotr Rodowicz – kontrabas,
18 sierpnia, godz. 14:00 Olkówek, koncert Trio Piazzolla, wystąpią: Karolina
Matuszkiewicz – skrzypce Mateusz Chmielewski – akordeon, Roman Chraniuk –
kontrabas,
25 sierpnia, godz. 14:00 Olkówek, koncert Warsaw String Ensemble, wystąpią:
Wojciech Proniewicz – I skrzypce, Adam Roszkowski – II skrzypce, Grzegorz
Chmielewski – altówka, Jan Roszkowski – wiolonczela, Jerzy Cembrzyński –
kontrabas,
25 sierpnia, godz. 19:00 plac przy fontannie u zbiegu ulic Bronikowskiego i
Wańkowicza, koncert Kobiety, które wielbię, wystąpią: Alicja Borkowska – wokal,
Vesna Leszczyńska – wokal, Konrad Wentrych – fortepian, Piotr Malicki – gitara,
Konrad Kubicki – kontrabas.
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