
szewskiego, Drozdowskiego, Gałczyńskiego, Przybo-
sia, Stachury czy Błoka w autorskich kompozycjach i 
aranżacjach, gwarantują jakość muzycznych doznań 
na odpowiednio wysokim poziomie. Charyzmatyczny 
głos leadera zespołu tworzy specyficzny i niepowta-
rzalny klimat. Dodajmy do tego żywiołowe improwiza-
cje i otrzymamy receptę na sukces.

No Co Puka tworzą obecnie: Wiesław Krawczykie-
wicz – wokal/gitara akustyczna, Roman Pawlaczyk – 
wokal/gitara akustyczna, Andrzej Smuga – gitara ba-
sowa, Jacek Bochenek – perkusja.

Old Boy Boogie to zespół grający muzykę z pogra-
nicza: rock&rolla, blues, country&western i muzyki pop, 
w którym grają znani słupscy muzycy. W ich wykona-
niu usłyszą Państwo utwory m.in. z repertuaru: J.J. Ca-
le’a, Erica Claptona, Dona Williamsa, Fleetwood Mac, 
grupy Whitesnake.
Skład zespołu: Maciej Dzierżawski – lider/gitara/wo-
kal, Roman Tymiński - gitara basowa/wokal, Krzysz-
tof Plebanek – instrumenty klawisze, Jacek Boche-
nek – perkusja.

Kostarykańczyk Carlos Peña Montoya od 2012 
roku jest pierwszym harfistą orkiestry symfonicznej 
Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Cho-
pina w Gdańsku. Od lat, on i Juliusz Wesołowski, 
harfista orkiestry Filharmonii Koszalińskiej im. Sta-
nisława Moniuszki, tworzą idealnie zharmonizowa-
ny duet, który podczas koncertów przybliża słucha-
czom magiczne właściwości harfy.

Harfowy duet oczaruje dźwiękiem i odpowiednio 
dobranym repertuarem, na który złożą się głównie 
utwory reprezentatywne dla szeroko pojętej muzy-
ki klasycznej. W programie koncertu znajdą się więc 
kompozycje Jana Sebastiana Bacha, Henry’ego Pur-
cella, Cesara Francka, a także fragmenty twórczości 
Enrique Granadosa i Pietro Mascagniego. 

Ci sami muzycy znajdą się w składzie drugiego ze-
społu Słowiński – Kukurba Project. Tomek Kukur-
ba, frontman zespołu Kroke, kompozytor, altowiolista, 
autor charakterystycznych wokaliz, postanowił połą-
czyć siły ze Stanisławem Słowińskim, skrzypkiem 
wielokrotnie nominowanym w kategoriach: Skrzyp-
ce oraz Nowa nadzieja w ankiecie Jazz Top czytel-
ników Jazz Forum. Spotkanie charyzmatycznego al-
towiolisty, wokalisty i jednego z najbardziej rozchwy-
tywanych jazzowych skrzypków młodego pokolenia, 
zaowocowało niespotykaną fuzją dwóch niezwykle 
barwnych i różnorodnych muzycznych światów. 

Na program koncertów składają się przede 
wszystkim autorskie kompozycje liderów zespołu. 
Nie zabraknie także znanych już utworów w nowych 
aranżacjach. Propozycja ta czerpie z tradycji jazzu, 
rocka i muzyki świata.

Przed Państwem wystąpi dwóch wybitnych muzy-
ków w niecodziennym projekcie łączącym klasyczną 
muzykę indyjską z muzyką flamenco. Projekt INDIA-
LUCIA powstał w roku 1999 w Indiach wśród nauczy-
cieli i uczniów Akademii Muzycznej w Nagpur. Wzięło 
w nim udział wielu znakomitych muzyków z obu kon-
tynentów. Pomysłodawcą, producentem oraz sze-
fem artystycznym jest gitarzysta Michał Czachowski. 
Owocem tego muzycznego spotkania była płyta wy-
dana w 2005 roku, która zdobyła uznanie w Polsce 
i na świecie. Program ten został wtedy w pełnej wer-
sji zaprezentowany w słupskiej filharmonii, inauguru-
jąc cykl Etnoscena w Słupsku.

Muzycy, Michał CZACHOWSKI – gitara flamen-
co, sitar, cajón i Giridhar UDUPA – ghatam, konna-
kol, kanjira, występowali w prawie trzydziestu krajach 
na całym świecie. Grali i nagrywali z wieloma zna-
nymi artystami, takimi jak Jorge Pardo, Paquito Gon-
zález, L. Subramaniam, Purbayan Chatterjee, Domin-
go Patricio, Leszek Możdżer, Vishwa Mohan Bhatt, Ka-
vita Krishnamurti i inni. Obaj znani są w Słupsku za-
równo z występów z orkiestrą filharmonii pod batu-
tą Bohdana Jarmołowicza, jak i z koncertów z wła-
snymi zespołami. 

Tym razem zaprezentują się krakowskie zespoły, któ-
re łączą osoby dwóch muzyków. Liderka pierwsze-
go z nich, Magdalena Lechowska, urodzona w Kra-
kowie i wychowana w Ameryce Południowej, polska 
wokalistka o latynoskiej duszy, w swojej twórczo-
ści zawsze próbuje łączyć dwie kultury: południo-
woamerykańską i polską. Tak narodził się program 
Tangos Inolvidables złożony z popularnych polskich 
tang, tym razem zaśpiewanych w języku hiszpań-
skim. To unikalna propozycja dla polskich słuchaczy, 
pokazująca naszą rodzimą twórczość w zupełnie no-
wej odsłonie. Artystka tworzy wyjątkowy klimat wraz 
z wybitnymi muzykami Stanisławem Słowińskim 
(skrzypce) i Wiesławem Ochwatem (akordeon).

17/07/2022 31/07/2022 

07/08/2022 

24/07/2022

DUET HARFOWY 
WESOŁOWSKI -  MONTOYA

GARDEN PARTY Z NO CO  
PUKA I OLD BOY BOOGIE

TANGA I ETNOJAZZ  
Z KRAKOWA

INDIALUCIA DUO TOUR 

14/08/2022 
WOJSKOWY ZESPÓŁ  
WOKALNY “WIARUSY” 

Bolewski & Tubis to unikalny na naszej krajowej scenie muzycznej 
duet, który tworzą Radosław Bolewski – śpiew, perkusja oraz Ma-
ciej Tubis – fortepian i syntezator basowy. 
Ich muzyka określana jest jako wysmakowana równowaga między 
jazzem a muzyką pop. 
Zespół wydał dwie autorskie płyty: Lunatyk (2018) i Bez końca 
(2020), doskonale przyjęte przez publiczność i dziennikarzy muzycz-
nych, które porównywane były do twórczości Grzegorza Ciechow-
skiego. Stąd pewnie pomysł na projekt Obywatel Jazz poświęcony 
twórczości Obywatela GC i Republiki, zawierający wyjątkowe, pełne 
energii i improwizacji wersje utworów tego kompozytora i autora tek-
stów. W minionym roku program Obywatel Jazz zaprezentowany zo-
stał w 40 miastach w Polsce. Teraz muzycy przedstawią go publicz-
ności Garden Party u Karola.

21/08/2022
BOLEWSKI & TUBIS czyli 
CIECHOWSKI JAZZOWO

Ostatnim wykonawcą Garden Party u Karola będzie orkiestra Polskiej 
Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara pod batutą gościnnie 
występującego Ariela Ludwiczaka. Muzycy wykonają przeboje mu-
zyki symfonicznej. 

Na koncercie zabrzmią więc polki Johanna Straussa, fragmen-
ty suity Arlezjanka i uwertura do opery Carmen Georgesa Bizeta, je-
den z Tańców węgierskich Johannesa Brahmsa oraz kompozycje in-
nych twórców, stanowiące fragmenty większych dzieł symfonicznych, 
bądź skomponowanych jako samodzielne utwory. 

28/08/2022
ORKIESTRA FILHARMONII 
NASTROJOWO I TANECZNIE
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wych i wojskowych oraz ważnych rocznic historycz-
nych, a także w organizowanych dla społeczności lo-
kalnych imprezach okolicznościowych. 

Wiarusy zaprezentują, podobnie jak w ubiegłym 
roku, znane pieśni patriotyczne i piosenki wojskowe.

W ostatnią niedzielę lipca wystąpią dwie słupskie for-
macje. No Co Puka sprawnie operują różnymi gatun-
kami muzycznymi: bluesem, rockiem, reggae oraz mu-
zyką pop. Radość, uśmiech, zaduma, wzruszenie, a na-
wet zaskoczenie to emocje, które towarzyszą muzycz-
nym spotkaniom z zespołem. Niebanalne teksty zna-
nych twórców: Bursy, Tuwima, Grochowiaka, Biało-

Wojskowy Zespół Wokalny WIARUSY powstał w 1968 
roku pod kierownictwem ówczesnego kpt. lek. Stani-
sława SZARMACHA. Potem nastąpiła 20-letnia prze-
rwa w działalności.

W 2008 roku formacja ponownie została powołana 
do życia i nosi imię jej pierwszego dyrygenta. Obec-
nie grupa występuje pod kierownictwem muzycznym 
Sławomira SROKI.

Śpiewacy koncertują przede wszystkim na uroczy-
stościach związanych z obchodami świąt państwo-
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 3 LIPCA 
Słupska Sinfonietta 

pod dyrekcją Macieja Banachowskiego
z solistkami: Olą Cybulą i Darią Korowajczyk 

10 LIPCA
Triada Plus 

17 LIPCA
Duet harfowy: 

Juliusz Wesołowski, Carlos Peña Montoya 

24 LIPCA
Giridhar Udupa – ghatam (Indie), 

Miguel Czachowski – gitara

31 LIPCA
No Co Puka i Old Boy Boogie 

7 SIERPNIA
Magdalena Lechowska z zespołem oraz 

Kukurba – Słowiński Project

14 SIERPNIA
Wojskowy Zespół Wokalny Wiarusy 

21 SIERPNIA
Bolewski & Tubis

28 SIERPNIA
Orkiestra Polskiej Filharmonii
 Sinfonia Baltica im. W. Kilara 

pod dyrekcją Ariela Ludwiczaka 

Cykl letnich koncertów rozpocznie Słupska Sinfo-
nietta. Jej szef i dyrygent Maciej Banachowski 
wybrał do programu utwory z repertuaru Marka 
Grechuty. Usłyszymy kompozycje pochodzące za-
równo z początków kariery krakowskiego artysty, 
jak i jego niektóre późniejsze piosenki. Z orkiestrą 
zaprezentują się dwie wokalistki: Aleksandra Cy-
bula oraz Daria Korowajczyk. Orkiestra wystąpi 
w składzie kameralnym z udziałem sekcji rytmicz-
nej. Grechutę i jego twórczość będziemy mogli po-
wspominać m.in. przy następujących przebojach: 
Niepewność, Pomarańcze i mandarynki, Dni, któ-
rych nie znamy, Gdzieś w nas, Motorek.

Zespół Triada Plus to kwartet założony kilka lat 
temu w Koszalinie. W jego skład wchodzą siostry: 
oboistka Iwona Przybysławska i flecistka Joan-
na Antolak-Bielak, które są muzyczkami orkiestry 
Filharmonii Koszalińskiej (Iwona gra także w  or-
kiestrze słupskiej filharmonii). Grupę tworzy tak-
że gitarzystka Anna Kabacińska i klawiszowiec 
Rafał Mędlewski. Muzycy przedstawią zróżnico-
wany program, na który złożą się standardy muzy-
ki rozrywkowej, takie jak: Tico, tico, La Cumparsi-
ta, La Paloma, muzyka filmowa, m.in.: Moon River, 
temat z filmu Titanic, a także polskie przeboje z re-
pertuaru Czesława Niemena, Zbigniewa Wodeckie-
go i Skaldów.

Wszystkie koncerty odbywaj¹ siê 
przed pomnikiem Karola Szymanowskiego 

w Parku im. Jerzego Waldorffa 
w niedzielê o godz. 12.00. 

W razie niepogody koncerty zostaną przeniesione do sali Filharmonii.

WSTÊP WOLNY

03/07/2022 

10/07/2022 

SŁUPSKA SINFONIETTA 
WYKONUJE GRECHUTÊ

TRIADA PLUS 
NOSTALGICZNIE 
I FILMOWO 
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Patronat medialny: 

Sfinansowano ze środków Miasta Słupska 
w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego

Realizator projektu: 

Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara
 ul. Jana Pawła II 3, 76-200 Słupsk

tel. 59 842 49 60

Koncepcja i koordynacja projektu:
 Joanna Kubacka

@gardenpartyukarola @sinfoniabaltica

LIPIEC

SIERPIEÑ
Zachęcamy do głosowania na nasz projekt w ramach 

Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2023

Więcej o koncertach i wykonawcach 
na stronie Filharmonii:

www.filharmonia.sinfoniabaltica.pl 
oraz na profilu cyklu na Facebooku: 

@gardenpartyukarola


