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Koncert „...w drodze” – Poznań, 1 lipca 2022

1 lipca 2022 r. o godz. 19:00 w Auli Artis w
Poznaniu (ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10)
odbędzie się koncert „...w drodze”, z cyklu
„Artyści Andersa”. Cykl ten jest częścią
międzynarodowego projektu IPN „Szlaki
Nadziei. Odyseja wolności”.

W armii generała Andersa znalazło się wielu Artystów, którzy narażając swoje życie,
towarzyszyli polskim żołnierzom dzień i noc. Ich działalność miała ogromne znaczenie,
mieli za zadanie nie tylko walczyć, ale również podtrzymywać ducha walki, podnosić
morale i dawać nadzieję na zwycięstwo. Byli oni wizytówką Polski, ambasadorami polskiej
sprawy. Generał Anders wykorzystywał ich występy przy rozmowach o losach naszego
kraju, dlatego zasługują na pamięć i hołd, który ma oddać im ten projekt.

Koncert „...w drodze” to wydarzenie, podczas którego artyści przybliżą twórczość
legendarnych kompozytorów i autorów tekstów: Jerzego Petersburskiego, Mariana Hemara,
Henryka Warsa i Alfreda Schutza. Jest to niezwykła okazja spotkania z muzyką z okresu
międzywojennego, wojennego i powojennego, która stanowiła tło jakże ważnych wydarzeń
dla Polski. Nowe i nietypowe aranżacje zostały specjalnie przygotowane na potrzeby
projektu „Artyści Andersa”.

Wstęp wolny (za okazaniem wejściówki)

Wejściówki można uzyskać w siedzibie poznańskiego oddziału IPN przy ul. Rolnej 45 a lub
otrzymać w wersji elektronicznej. Zainteresowanych udziałem w wydarzeniu prosimy o
kontakt z Martą Sankiewicz: marta.sankiewicz@ipn.gov.pl tel.: 61 835 69 00.

W koncercie wezmą udział:

Soliści:

Maria Malinowska – sopran

Maciej Gronek – tenor

Męski kwartet wokalny:

Mateusz Warkusz – tenor, Szymon Duraj – tenor, Dominik Mazan – baryton, Rafał Brzeziński
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Kwartet smyczkowy pod kierunkiem Tomasza Chyły:

Tomasz Chyła – skrzypce, Emilia Chyła – skrzypce, Weronika Wiśniewska – altówka,
Weronika Kulpa – altówka

Fortepian:

Anna Rocławska-Musiałczyk

Autorzy aranżacji:

Szymon Chyliński, Kamil Cieślik, Anna Rocławska-Musiałczyk, Tomasz Chyła, Jakub
Zalewski, Magdalena Garbecka, Krzysztof Jurczak.

Program koncertu:

Rumba Fiesta

ABC miłości

Mów coś

Będziesz dla mnie urzędem skarbowym

Pójdź w krainę marzeń

Nocami w gwiazdy spoglądam

Moja wioska

Żołnierska brać

Droga do Warszawy

Płyń Wisełko

Karpacka Brygada

Czerwone maki

Rozmowa z żołnierzem

Pamiętaj o tym wnuku

Żołnierska piosenka


