INFORMACJA PRASOWA
FreedomJazzFestival2017 to pięć dni koncertów jazzowych na najwyższym poziomie.
Tegoroczna edycja festiwalu rozpocznie się już w środę 8 listopada. Podczas koncertu w kościele św. Anny w Łodzi usłyszeć
można będzie aż dwa koncerty. W ramach cyklu „Jazz w Sacrum” wystąpi Witold Janiak wspólnie z kwartetem akademii
muzycznej w składzie Dominika Sznajder, Paulina Kołodziejczyk, Monika Świniarska, Kuba Lemański oraz Maciej Strzelczyk
Trio w składzie Maciej Strzelczyk, Janusz Skowron iApostolisAnthimos. 9 listopada obędzie się drugi koncert w ramach cyklu
„Jazz w Sacrum” wystąpi Grażyna Auguścik wspólnie zBesterQuartet. Wstęp na pierwsze dwa dni festiwalu jest bezpłatny.
Koncerty rozpoczynają się o godzinie 19:00.
W trzecim dniu koncerty festiwalowe przeniosą się do Filharmonii Łódzkiej. 10 listopada uczestników festiwalu czekają aż trzy
koncerty. Wieczór rozpocznie występ Big Bandu „Fabryka Wełny”. To nowa inicjatywa muzyków z regionu łódzkiego, którzy
założyli dużą orkiestrę jazzową. Skład zespołu to klasycznybig-band: saksofony, puzony, trąbki i sekcja rytmiczna. Podczas
drugiego koncertu tego samego wieczoru wystąpi rumuńska wokalistka MariaRăducanu, na scenie towarzyszyć jej będąNiko
Meinhold, ChrisDahlgrenoraz MichaelGriener. KoncertRăducanuobędzie się pod honorowym patronatem Jego Ekscelencji
PanaOvidiuDranga, Ambasador Rumunii w Rzeczypospolitej Polskiej. Na zakończenie wieczoru wystąpi Monika Borzym z
zespołem, w towarzystwie kwartetu smyczkowego. W programie znajdą sięutowryz nowej płyty„Jestem przestrzeń". Jest to
materiał muzyczne z poruszającymi tekstami poetki Anny Świrszczyńskiej, poetki m.in. okresu Powstania Warszawskiego,
uznawanej za ważny głos tamtej epoki. Wyboru wierszy na płytę dokonała uznana reżyserka Agnieszka Glińska. Muzykę
skomponował pianista MariuszObijalski, który tworzyć będzie artystce na klawiszach.
11 listopada odbędzie się koncert„KomedaSymfonicznie", poświęcony muzyce ﬁlmowej i teatralnej Krzysztofa Komedy w
aranżacjach Leszka Kułakowskiego. Leszkowi Kułakowskiemu towarzyszyć będzie Orkiestra symfonicznaFilcharmoniiŁódzkiej
pod batutą AndrzejaZubeka. Kwartet Leszka Kułakowskiego wystąpi w składzie: Leszek Kułakowski, Jerzy Małek, Piotr
Kułakowski oraz Tomasz Sowiński.
Koncert ﬁnałowy odbędzie się 12 listopada. Wystąpi gwiazda tegorocznego festiwalu Michel Legrand Trio w składzie Michel
Legrand, PierreBoussaguetiFrançoisLaizeau. Artystom na scenie towarzyszyć będzie prawie sześćdziesięcioosobowa orkiestra symfoniczna pod batutą Marcina Nałęcza-Niesiołowskiego. Michel Legrand skomponował muzykę do ponad 200 musicali,
ﬁlmów i seriali. Był aż trzynastokrotnie nominowany do Oscara. Trzykrotnie zdobył statuetkę za muzykę do Sprawy Thomasa
Crownai Lata roku 1942 oraz za piosenkę do ﬁlmuYentl. To pięciokrotny laureat nagród Grammy, wielokrotnie nominowany
w plebiscytach GoldenGlobe, César, BAFTA, Emmy i innych.
PodczasFreedomJazz Festiwal w dniach 8-12 listopada odbędzie się pięć koncertów klubowych. W „Piwnicy Artystycznej
Przechowalni” wystąpią Warta Folk Band, PiotrSalataz zespołem, Vintage SwingQuartet, Kądziela ZagórskiCollaboration,
Krzysztof Ścierański NewQuartet. Koncerty w „Przechowalni” rozpoczynają się o 21:30, po każdym z nich jam session.
Bilety na koncerty są dostępne w serwisie bilety24.pl.
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