Termin i miejsce
Termin:
piątek, Maj 3, 2019 - 18:00 do 19:30
Miejscowość:
Grudziądz
Numer budynku:
3
Kod pocztowy:
86-300
Przedrostek adresu:
ul
Nazwa ulicy/alei/placu:
Wodna
Numer lokalu:
5
Powiat i gmina:
Grudziądz
Kategoria wydarzenia:
Megaweekend w regionie - inauguracja w naszych konstelacjach
Opis wydarzenia:
"WIECZÓR W KRAINIE CZARDASZA" jest niecodzienną prezentacją wirtuozowskiej i niezwykle
efektownej muzyki skrzypcowej, inspirowanej folklorem cygańskim i żydowskim. W programie
znajdują się zarówno utwory muzyki poważnej (Brahms, Bizet, Kalman, Lehar, Paderewski, Monti), a
także wirtuozowskie parafrazy muzyki popularnej - m. in. "Oczy czarne", "Hava Nagila". Koncert
urozmaici udział wokalistki, która zaprezentuje równie szerokie spektrum repertuarowe od znanych
arii operowych i operetkowych, po zawsze chętnie słuchane piosenki o tematyce cygańskiej.
Wykonawcy zabiorą słuchaczy w muzyczna podroż śladami taborów cygańskich po Europie. ARTUR
BANASZKIEWICZ - skrzypek, kompozytor, aranżer. Występuje od piątego roku życia. W 1985 roku
zdobył pierwsza nagrodę na Konkursie Młodych Skrzypków w Koszalinie. W latach 1988-1990, jako
stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki studiował w Konserwatorium im. P. Czajkowskiego w
Moskwie. W tym czasie brał udział w mistrzowskich kursach interpretacji gry skrzypcowej w Łańcucie
(prof. M. Rusin) i w Bydgoszczy (W. Pikajzen). Oprócz klasycznego repertuaru skrzypcowego Artur
Banaszkiewicz prezentuje publiczności często własne, wirtuozowskie fantazje i parafrazy znanych,
chętnie słuchanych utworów z różnych obszarów muzyki (m.in.: "VIVA STRAUSS!","IRISH DREAM","LA
FIESTA MEXICANA","SKRZYPEK NA DACHU", "CAN-CAN", "MY FAIR LADY","HAVAH NAGILAH","OCZY
CZARNE","KALINKA"). Szczególnie dużym powodzeniem w Polsce i za granica cieszy się koncert - show
zatytułowany "WIECZÓR W KRAINIE CZARDASZA", składający się z utworów inspirowanych folklorem
cygańskim i żydowskim. Idea koncertu przyciągnęła uwagę mediów, czego rezultatem był udział w
licznych programach radiowych i telewizyjnych, zaowocowała występami na wielu festiwalach
muzycznych w prestiżowych salach koncertowych (m.in. Lincoln Center w Nowym Jorku, Sala
Kongresowa w Warszawie, Berlińska Filharmonia i Lipski Gewandhaus), a także współpraca z

wybitnymi postaciami życia muzycznego w Polsce(m.in. z W.Malickim, V.Brodskim, A.Maliszewskim,
J.Karwowskim). Artur Banaszkiewicz intensywnie koncertuje i poszerza swój repertuar, dzieląc się
swoimi muzycznymi fascynacjami i kreacjami z publicznością na całym świecie.
Bilety:
Impreza bezpłatna
Organizator wydarzenia:
Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
Zasięg wydarzenia:
impreza o charakterze lokalnym i regionalnym
Strona internetowa wydarzenia:
http://www.muzeum.grudziadz.pl [1]
adres strony:
https://inauguracja.kujawsko-pomorskie.travel/pl/wydarzenia/wieczor-w-krainie-czardasza-artur-banaszkiewicz-z-zespol
em
Odnośniki
[1] http://www.muzeum.grudziadz.pl

