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Park Starego Browaru po raz kolejny rozbrzmi muzyką
1 sierpnia o godz. 19.00 park Starego Browaru ponownie gościć będzie Młodą Polską
Filharmonię - trzydziestu młodych, utalentowanych muzyków pod batutą zdobywcy
Grammy, Adama Klocka. W razie niepogody koncert zostanie przeniesiony do wnętrz
Starego Browaru. Wstęp wolny.
W repertuarze znajdą się utwory znane z filmów „E.T.”, „Gwiezdne Wojny”, „Władca
Pierścieni”, „Jurassic Park”, „Piraci z Karaibów” oraz przeboje Coldplay, Miley Cyrus, Comy
czy Marka Jackowskiego. Na scenie wystąpi wokalista Michał Szyc, (X-Factor, Szansa na
Sukces, The Voice Of Poland), na basie zagra Patryk Stachura na stałe współpracujący
z najbardziej znanymi polskimi artystami, a na perkusji Paweł Dobrowolski, współtwórca
nagrodzonej Fryderykiem 2006 płyty w kategorii „Jazzowy album roku”. Autorką specjalnych
aranżacji na orkiestrę jest Aleksandra Tomaszewska, dwukrotna laureatka I Nagrody
Konkursu Kompozytorskiego „Komeda Jazz Festiwal”. Dyrygentem orkiestry jest od lat
Adam Klocek - pomysłodawca i współtwórcy płyty „Night in Calisia", która zdobyła Grammy
2013 w kategorii „Najlepszy album dużego zespołu jazzowego", dyrektor Filharmonii Kaliskiej
i Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana.
„Udział w projekcie Młoda Polska Filharmonia to dla młodych muzyków wyzwanie i ważny
etap w rozwoju artystycznym. Tym razem zmierzą się z zadaniem jakim są koncerty
plenerowe oraz repertuar, którego na co dzień nie grają - specjalnie zaaranżowane dla
naszej orkiestry przeboje muzyki pop oraz słynne utwory muzyki filmowej. Mamy nadzieję, że
taki repertuar zaskoczy i zachwyci zarówno wielbicieli muzyki rozrywkowej jak również
publiczność sal koncertowych.” – mówi Adam Klocek, dyrektor artystyczny Młodej Polskiej
Filharmonii.
Młoda Polska Filharmonia to jedyna w Polsce młodzieżowa orkiestra dotowana
z prywatnych funduszy. Działa pod opieką Fundacji Zwierciadło, popularyzując muzykę
poważną wśród młodzieży i motywując młodych artystów do wzmożonej pracy oraz
wzbogacania doświadczeń. Składa się z 39 najbardziej uzdolnionych uczniów szkół
muzycznych oraz studentów uczelni muzycznych w wieku 15-24 lat, wybranych podczas
ogólnopolskich przesłuchań w 2011 oraz w 2013 roku. Od początku jest wspierana przez
wybitnych przedstawicieli środowiska muzycznego, jak Zbigniew Preisner, Kayah, Grzegorz
Turnau, Alicja Węgorzewska-Whiskerd, Marita Albán Juárez, Robert Kubiszyn, Aga Zaryan
czy Magda Navarette.
Po koncercie w Starym Browarze muzycy zagrają w Kazimierzu Dolnym (2 sierpnia),
a następnie w warszawskich Łazienkach (3 sierpnia). Więcej: www.mpf.zwierciadlo.pl.
Partnerzy trasy: Stary Browar w Poznaniu, Festiwal Filmu i Sztuki „Dwa Brzegi”, Muzeum
Łazienki Królewskie w Warszawie
Mecenas muzyczny: Zet Chilli
Patroni medialni: Zwierciadło, zwierciadlo.pl, Sens, Novimedia, IRKA, The Visitor,
dlastudenta.pl, gdzieco.pl, kulturaonline.pl, infomusic.pl
Dodatkowe informacje:
Barbara Banat, Koordynator PR Starego Browaru, b.banat@starybrowar5050.com, tel. 501 102 722
www.starybrowar5050.com, www.facebook.com/starybrowar5050
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