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Po raz pierwszy w murach Pa?stwowej Szko?y Muzycznej, a po raz czwarty w historii naszego miasta –
przed nami Victor Young Jazz Festival M?awa. Zarezerwujcie 23 i 24 wrze?nia!

Polscy i europejscy arty?ci najwi?kszego formatu, wystawy, aukcja i koncerty, które zadowol?
najbardziej wyrafinowane muzycznie gusta – to wszystko przygotowali?my dla widzów czwartego Victor
Young Jazz Festival M?awa.
Organizatorzy (Miasto M?awa, Fundacja For Art, Miejski Dom Kultury oraz Pa?stwowa Szko?a
Muzyczna I i II st. w M?awie) za?o?yli, ?e wydarzenie b?dzie obejmowa?o wiele p?aszczyzn
dzia?alno?ci kulturalnej miasta, bawi?o i edukowa?o, aktywowa?o muzycznie go?ci festiwalu. Pierwszy
dzie? – 23 wrze?nia – rozpocznie panel dyskusyjny „Polscy kompozytorzy w Hollywood” z udzia?em
muzyków, dziennikarzy, filmowców i dyplomatów – zapraszamy do Sali Koncertowej PSM o godzinie
16:00. Kolejne pozycje programu to spe?nienie marze? organizatorów. Od pierwszej edycji chcieli?my,
aby na m?awskiej scenie pojawi? si? cz?owiek-legenda polskiego jazzu – Jan Ptaszyn Wróblewski
. On równie? by? przychylny M?awie, ale poniewa? ?ycie p?ata czasem figle, wyst?p artysty przesun??
si? na edycj? ’22. Ptaszyna us?yszymy w sk?adzie z Wojciechem Niedziel? (fortepian), S?awomirem
Kurkiewiczem (kontrabas) oraz Marcinem Jahrem (perkusja) w inauguruj?cym festiwal pierwszym
koncercie (godzina 18:00). Po gwiazdorskim kwartecie wyst?pi? arty?ci, których obecno?? jest kolejnym
krokiem w stron? budowy mi?dzynarodowego charakteru festiwalu. Ricardo Pinheiro (Potrtugalia),
Massimo Cavalli (W?ochy) oraz Eric Ineke (Niderlandy), muzycy tworz?cy formacj? Turn Out The
Stars zagraj? swoje interpretacje utworów niezrównanego Billa Evansa. W repertuarze nie zabraknie
jednak tak?e kompozycji Younga.
W sobot? 24 wrze?nia zapraszamy o 16:00 do parku miejskiego na otwarcie wystawy plenerowej
„Polscy kompozytorzy w Hollywood”, przygotowywanej przez Muzeum Ziemi Zawkrze?skiej. W?tek
polskich akcentów za oceanem b?dziemy kontynuowa?, uczestnicz?c w prelekcji „Jazz na ekranie.
Wielka polska czwórka ?wiatowej kinematografii – Young, Kaper, Wars, Komeda”, przygotowanej i
prowadzonej przez Andrzeja Winiszewskiego. Po wernisa?u prac laureatów konkursu „Malowanie
muzyk?” oraz podsumowaniu konkursu literackiego „Gdzie s? skrzypce Younga” rozpoczniemy drugi
wieczór koncernowy. W pierwszej ods?onie – o 18:00 – us?yszymy Quintet Macieja Grzywacza
w sk?adzie Maciej Grzywacz – gitara, Tomasz Grzegorski – saksofon tenorowy, Kuba Stankiewicz
– fortepian, Konrad ?o?nierek – kontrabas, Jakub Grzywacz – perkusja go?cinnie z rewelacyjn?
Joann? Knitter (?piew). Wieczór zamknie koncert formacji Q JA VY, czyli Mateusz Q-rek – gitara, J
acek Rodziewicz – saksofon barytonowy, Maciej Sika?a – saksofony tenorowy i sopranowy, Filip Torre
s – gitara basowa, Pawe? Dobrowolski – perkusja, Jose Torres – instrumenty perkusyjne.
W przerwie mi?dzy koncernami zach?camy do udzia?u w aukcji prac namalowanych przez dzieci w
ubieg?orocznej edycji konkursu. Licytacj? poprowadzi prof. Piotr Kalici?ski – specjalista chirurgii
dzieci?cej oraz transplantologii klinicznej, organizator festiwali jazzowych i mi?o?nik gatunku. Dochód ze
sprzeda?y ilustracji do muzyki Younga zostanie przeznaczony na rzecz Centrum Zdrowia Dziecka.
Wspó?organizatorami wydarzenia s? Narodowe Centrum Kultury, Filmoteka Narodowa – Instytut
Audiowizualny, Powiat M?awski oraz Muzeum Ziemi Zawkrze?skiej. Wydarzenia nie mogliby?my
zrealizowa? tak?e bez wsparcia firm i osób prywatnych: Suez Woda S.A., Atende Industries, Phoenix
Systems, ZAiKS, Restauracja Tradycja, Wipasz, Artimex S.A., Agro Artim Sp. z o.o., Piekarnia
Szczepkowscy, Drukarnia TINTA, KAMBUD, Andrzej Dusi?ski, Miros?aw Ko?lakiewicz, NOVAGO
S.A.
Wydarzenie jest wspolfinansowane ze ?rodków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Wszystkim serdecznie dzi?kujemy.
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