Inspektor Jass: Michał Martyniuk

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
2 grudnia 2019, godz. 20:00
13 muz, pl. Żołnierza Polskiego 2, 70-551 Szczecin
Gościem specjalnym grudniowego spotkania w
ramach cyklu jazzowych koncertów Inspektora
Jassa będzie pianista i kompozytor Michał
Martyniuk. Pochodzący ze Szczecina artysta swoje
umiejętności zdobywał w Auckland, w Nowej
Zelandii, a jego kariera po sukcesach na światowych
festiwalach jazzowych znacznie nabrała tempa.
Będzie to wspaniała okazja do wysłuchania
docenionej przez wielu krytyków muzyki zespołu,
który zagra w składzie:
Michał Martyniuk - fortepian
Kuba Mizeracki - gitara,
Bartek Chojnacki - kontrabas
Kuba Gudz - perkusja.
Jak zwykle po koncercie zapraszamy do „Inspektor
Szopu”, w którym można będzie nabyć płyty - album

DATY WYDARZENIA

02.12.2019:

Dom Kultury 13 Muz w
Szczecinie
Szczecin

naszego gościa „Nothing To Prove” - nominowany
do Nagrody Fryderyk 2019 w kategorii Jazzowy
Debiut Roku.
MICHAŁ MARTYNIUK (ur. 7 stycznia 1988 w
Szczecinie) jest pianistą, klawiszowcem,
kompozytorem, aranżerem i producentem. Ukończył
studia o kierunku jazzowym, uzyskując dyplom Jazz
Performance na Uniwersytecie w Auckland. Zdobył
silną pozycję w branży muzycznej dzięki
wyjątkowemu podejściu do kompozycji oraz
sposobu wykonywania muzyki na żywo.
Reprezentuje kolejne pokolenie muzyków, którzy
chcą zbudować coś ekscytującego,
odzwierciedlającego tradycję kreatywności i
współpracy. Od lat jest obecny na światowej scenie
muzycznej. Współpracował z wieloma znanymi
artystami m.in. w Australii, Nowej Zelandii i na
świecie jak: John Patitucci, Randy Brecker,
Francisco Mela, Tama Waipara, Lewis McCallum,
Sylwester Ostrowski oraz grupami muzycznymi Sola
Rosa czy Batucada Sound Machine. Od 2014 r. jest
stałym członkiem bandu saksofonisty Nathana
Hainesa. Osobę Michała Martyniuka wspiera m.in.
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego w lipcu 2019 roku artysta otrzymał prestiżowe
stypendium artystyczne Miasta Szczecina.
Michał Martyniuk ma na swoim koncie szereg
udanych występów na festiwalach. Jest m.in.
laureatem drugiego miejsca w ramach Made In NY
Jazz Competition 2018, wystąpił także podczas
finałowego koncertu w Tribeca Performing Arts
Center w Nowym Jorku, kiedy to zagrał na jednej
scenie z Randym Breckerem, Johnem Patituccim
oraz pozostałymi laureatami konkursu. Koncertował
również w ramach Java Jazz 2017 i 2019 oraz
podczas festiwalu Jazz Bez 2017 na Ukrainie, na
którym zagrał razem z Jakubem Skowrońskim.
Michał Martyniuk Quartet - "Jazz Dance " Live at
Java Jazz Festival 2017 Michał Martyniuk Trio feat.
Jakub Skowroński - Live at Jazz Bez 2017
Artysta grał z licznymi muzykami, realizując
wszechstronne projekty, w tym gościnny występ z
kwartetem Darka Rubinowskiego w ramach Vertigo
Summer Jazz Festival. Odbył również serię
koncertów w klubach jazzowych na terenie całego
kraju, prezentując swoją muzykę polskiej
publiczności. W marcu 2019 roku muzyk miał okazję
zagrać na scenie szczecińskiej Filharmonii w

ramach Szczecin Jazz Festiwal 2019, a podczas
trasy koncertowej, która odbyła się w maju 2019,
Michał Martyniuk zagrał ze swoim składem na
festiwalach w Kuala Lumpur, w Wietnamie oraz na
festiwalu jazzowym w Manili na Filipinach.
Wstęp wolny
Źródło: https://www.facebook.com/pg/13muz/events/?ref=page_internal
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