Od Mozarta do Krajewskiego. Koncertowa niedziela na
Ursynowie
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Utwory klasyków wiedeńskich i... lidera "Czerwonych Gitar". Dziś na Ursynowie będzie
można posłuchać na żywo klasyki i jazzu. Na Kabatach i Olkówku odbędą się plenerowe
koncerty z cyklu „Muzyczne niedziele na Ursynowie" oraz „Jazz i klasyka na Kabatach".
Już coraz mniej okazji do tego, by wziąć udział w jednym z piętnastu koncertów plenerowych
zaplanowanych na te wakacje. Organizowane w dwóch lokalizacjach, zawsze ściągają tłumy
wielbicieli zarówno muzyki klasycznej, jak i jazzu w wykonaniu utalentowanych i często
utytułowanych wykonawców. Tak będzie i tym razem.
Najpierw przeboje klasyków wiedeńskich. O godz. 14:00 na Olkówku, przy ul. Puszczyka, w ramach
„Muzycznych niedziel na Ursynowie” zagra kwartet smyczkowy w składzie: Grzegorz Warzecha skrzypce, Karolina Matuszkiewicz - skrzypce, Mateusz Wasiucionek- altówka i Magdalena KozberŻarów - wiolonczela.
Artyści to młodzi muzycy, dopiero zaczynający karierę, ale pełni pasji. W ich interpretacji usłyszymy
utwory Haydna, Mozarta i Beethovena.
Wieczorem na południu Ursynowa, w parku Przy Bażantarni odbędzie się koncert „Seweryn
Krajewski Smooth Jazz”. Ten ciekawy repertuar zaprezentuje kwartet w składzie: Bogdan Hołownia instrumenty klawiszowe, Robert Murakowski - trąbka, Kazimierz Jonkisz - perkusja, Piotr Rodowicz -

kontrabas oraz Joanna Bejm - śpiew. W programie usłyszymy m.in. utwory: "Diabły w deszczu”,
„Ludzkie gadanie”, „Halo Szpicbródka”, „Uciekaj moje serce” i „Wielka miłość”. Wszystkie utwory w
stylu latino jazz.
Kolejne plenerowe koncerty odbędą się:
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.
Patronat medialny nad koncertami "Muzyczne Niedziele na Ursynowie" oraz „Jazz i klasyka na
Kabatach" sprawuje Haloursynow.pl.
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