Tym, którzy odeszli - Zaduszki Jazzowe 2019

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
29 listopada 2019, godz. 19:00
13 muz, pl. Żołnierza Polskiego 2, Szczecin
Zaduszki Jazzowe 2019
TYM, którzy ODESZLI
Koncert ze specjalnym wspomnieniem Henryka
Fabiana
Zapraszamy wszystkich fanów jazzu i muzyki
pokrewnej, ale też wszystkich którzy chcą
powspominać swoich idoli, wielkich artystów,
znanych muzyków ale też przyjaciół, znajomych,
sąsiadów i tych wszystkich związanych ze
szczecińską sceną muzyczną, a których już niestety
między nami nie ma.
Koncert „TYM, którzy ODESZLI”
Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Jazzowego
to kontynuacja wieloletniej tradycji przypominania i
wspominania muzyków, wokalistów, artystów,

DATY WYDARZENIA

29.11.2019:

Dom Kultury 13 Muz w
Szczecinie
Szczecin

dziennikarzy, działaczy muzycznych, ludzi kultury,
sceny, estrady, którzy przez lata związani byli w
różny sposób ze środowiskiem muzycznym
Szczecina, a których nie ma już niestety wśród nas.
W piątek 29 listopada 2019 o godz. 19:00, na sam
koniec miesiąca, w którym zwyczajowo
wspominamy naszych bliskich, którzy już odeszli z
tego świata spotkamy się w sali kominkowej Domu
Kultury 13 Muz, przy placu Żołnierza 2 w Szczecinie.
Chcemy wspominać tych wszystkich, którzy już
nieco wcześniej lub całkiem niedawno odeszli od
nas, ale zapisali się w naszej pamięci. Chcemy
uczcić ICH pamięć najlepiej jak umiemy – ICH
muzyką lub muzyką, którą ONI najbardziej lubili.
W 2019 roku chcielibyśmy w sposób specjalny
wspomnieć Henryka Fabiana, chłopaka z „Sorento”,
wokalisty ”Czerwono Czarnych”, na zawsze
związanego ze Szczecinem.
Z pewnością w naszej pamięci na zawsze
pozostaną
Helena Majdaniec, Karin Stanek, Tadeusz Nalepa,
Mira Kubasińska, Czesław Niemen, Franciszek
Walicki, Jarosław Śmietana, Tomasz Stańko
…
Jacek Nieżychowski, Wacław Czech, Stefan
Lubkowski, Stanisław Modelski, Marek Mac,
Grzegorz Grzyb i wielu, wielu innych…
W koncercie wystąpią szczecińscy muzycy jazzowi,
rockowi i bluesowi, którzy w potrzeby serca chcą
wspomnieć swoich kolegów, nauczycieli, znajomych
a czasami dawnych idoli.
WOJCIECH RAPA BAND
Wojciech Rapa – wokalista, gitarzysta, basista,
kompozytor, dziennikach muzyczny, sideman. Grał
w popularnych zespołach lat 70., m.in. z Katarzyną
Sobczyk, Heleną Majdaniec, Karin Stanek, Jackiem
Lechem, Henrykiem Fabianem oraz członkami
zespołu „No To Co”. Przez kilka lat grał w zespole
„Wawele”. Współzałożyciel formacji „Telegram”.
Obecnie gra w zespole „Czerwono-Czarni” oraz
licznych własnych formacjach. Autor kilku książek o
historii big-beatu.
Feat:
Małgorzata Jarmoc – śpiew, pochodząca ze
Szczecina obdarzona bardzo mocnym i klarownym

głosem, doświadczona wokalistka wielu zespołów
jazzowych i jazzrockowych. Po wielu latach
koncertowania za granicą, szczególnie w
Niemczech i w Skandynawii powróciła do
rodzinnego Szczecina i nawiązała współpracę z
najlepszymi szczecińskimi muzykami przebojem
zdobywając publiczność wielu klubów muzycznych
Szczecina. Występuje obecnie z różnymi zespołami
m in. LUZ Blues i Wojciech Rapa Quartet.
Maciej Podsiadło – śpiew, na co dzień
specjalizujący w mocniejszej odmianie rocka i
muzyce heavy metal. Absolwent Akademii Sztuki w
Szczecinie w specjalności multimedia. Wokalnie
kształcił się u Grzegorza Kupczyka (Turbo, Ceti),
Doroty Miśkiewicz, Iwony Charkiewicz i Iwony
Górewicz. Współpracował z wieloma znanymi
zespołami i muzykami polskiego heavy metalu.
Nagrał kilka płyt z różnymi zespołami, ale również
kilka płyt solowych i składanki ze znanym w USA
muzykiem Bradem Windlanem, przestawiającym się
jako Pastor Brad, promującym chrześcijański heavy
metal.
Jerzy Świtała – gitara, dr nauk medycznych, chirurg
i urolog, ale również zapalny gitarzysta i fan muzyki
rockowej i jazzu. W latach 80. i 90. grywał w wielu
formacjach rockowych w Szczecinie. Obecnie grę na
gitarze traktuje hobbistycznie, ale też każdą wolną
chwilę wykorzystuje aby doskonalić swoje
umiejętności muzyczne prezentując je podczas
koncertów.
W koncercie wspólnie wykonają kilka
niezapomnianych utworów nieżyjących artystów
jazzowych i rockowych. Przypomną również
niezapomniane przeboje legendarnego wokalisty
Czerwono-Czarnych, szczecinianina Henryka
Fabiana.
Muzycy zrzeszeni w Zachodniopomorskim
Stowarzyszeniu Jazzowym otrzymali od siostry
Henryka Fabiana, Pani Ewy Błaszkiewicz, specjalne
zezwolenie na wyłączne wykonywanie piosenek
Henryka Fabiana.
SWING LOVERS
Zespół powstał w 2002 roku w Szczecinie z
inicjatywy znanego i cenionego pianisty i pedagoga
Stefana Lubkowskiego. W skład zespołu wchodzą
doświadczeni muzycy oraz młodzi - obiecujący i
pełni nowych pomysłów instrumentaliści i wokaliści.
Jak sama nazwa wskazuje, zespół specjalizuje się w
wykonywaniu standardów jazzowych w nowych

aranżacjach, ale to nie wszystko. W repertuarze
znajdują się również utwory dixielandowe, bardzo
lubiane przez publiczność, a także utwory pop, w
nowych jazzujących aranżacjach.
Anna Nowik – puzon, wokal - absolwentka Akademii
Muzycznej w Poznaniu filia w Szczecinie, muzyk,
pedagog, nauczyciel akademicki Akademii Sztuki;
laureatka wyróżnienia na konkursie Złota Tarka - Old
Jazz Meeting 2002, laureatka Stypendium
Artystycznego Miasta Szczecina 2007.
Marcin Matecki - pianista jazzowy, należący do
grupy znanych muzyków sesyjnych w Szczecinie.
Na instrumentach klawiszowych gra w
szczecińskich projektach muzycznych: Trio M3,
"Matecki Trio", "Hypnotic Jazz Quartet" i wielu
innych. W ramach współpracy z zespołem Trio M3
występował z Krzesimirem Dębskim oraz
Bernardem Maseli. Współtworzy składy
instrumentalne, jak również instrumentalnowokalne.
Mariusz Lipiński – perkusja, od wielu lat gra w
zespole Swing Lovers, ale udziela się również w
wielu innych formacjach jazzowych, nie stroniąc od
wykonywania innej muzyki.
Podczas koncertu Swing Lovers zaprezentuje
polską i światową muzykę lat 20-30 XX wieku oraz
najnowsze przeboje w swingowych aranżacjach.
UNPLUGERS
Unpluggers - to duet Maya Koterba & Mitro
Dymitriadis. Różne muzyczne uniwersa, różne
pokolenia, jeden zespół… W najbardziej z surowych
form gdzie już niczego nie można ukryć, a za to
wszystko pokazać. Pierwszym projektem
Unpluggers jest “The Beatles Juice”, hołd złożony
dziełom wiecznym “Czwórki z Liverpool`u”. To
równie świeża co subiektywna interpretacja
najsłynniejszych utworów The Beatles
Maya Koterba – wokalistka, pedagog, logopeda,
trenerka wokalna, studentka wokalistyki jazzowej na
Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Maya bierze
udział w różnych projektach muzycznych w
Szczecinie oraz występuje solo. Laureatka i
uczestniczka wielu festiwali, warsztatów
muzycznych.
Dimitris Dimitriadis – gitarzysta, wokalista i aranżer.
Urodzony w Polsce, ale mocno zakorzeniony w
Gecji. Grał i gra w kilku wyśmienitych zespołach
począwszy od solowego projektu Los Grecos, w
którym realizuje swoje artystyczne inspiracje.

Związki z Grecją mocno pokazuje w zespole „Elliniki
Karida”. Współtworzy też kilka innych zespołów np.
Grupo Costa grający muzykę
południowoamerykańską.
W koncercie zaprezentują własne jazzowo brzmiące
aranżacje i interpretacje przebojów legendy
światowej muzyki zespołu The Baeatles.
Więcej na: www.zsj.com.pl, www.13muz.eu
CENA BILETÓW:
Bilety normalne- 30 zł
Bilety ulgowe - 20 zł - uczniowie, studenci, emeryci,
renciści, posiadacze karty dużej rodziny, posiadacze
szczecińskiej karty metropolitalnej - po okazaniu
legitymacji, 1 bilet na osobę uprawnioną
do nabycia:
•www.bilety.fm
•Bilety.fm - CIKiT Zamek Książąt Pomorskich, Mały
Dziedziniec, wejście I
•Centrum Informacji Turystycznej pl. Żołnierza
Polskiego
•biuro ZSJ - rezerwacja tel. 607 421 254
•przed koncertem w DK 13 Muz
Organizator:
Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Jazzowe, al.
Wojska Polskiego 90, 70-482 Szczecin
Partner:
Dom Kultury 13 Muz, plac Żołnierza Polskiego 2, 70551 Szczecin
Koncert współfinansowany ze środków Miasta
Szczecin
w ramach programu mikroDOTACJE realizowanego
przez Sektor3
Źródło: https://www.facebook.com/13muz/
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KOMENTARZE
Zaloguj się, aby dodać komentarz.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013.

