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Zbliża się  weekend a wraz z nim  dwa kolejne  koncerty w ramach festiwalu Jazztopad.  Będzie  to
kontynuacja  nurtu  duetów   rozpoczętego  rok temu,  gdyż  jak   mówi  dyrektor  artystyczny tego
festiwalu, Piotr Turkiewicz: “duety są najbardziej intymną formą muzycznego dialogu”.
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(h&p://wroclawkosmos.files.wordpress.com/2011/11/dsc_53571.jpg)
Dyrektor Artystyczny Festiwalu Jazztopad - Piotr Turkiewicz

Pierwszy już za nami – Bobo Stenson i Jon Falt  zagrali niesamowity koncert w ubiegłym tygodniu
(h&p://wroclawkosmos.wordpress.com/2011/11/14/weekend-pianistow/).  W  najbliższą  sobotę
zaprezentują się Dave Liebman z Richiem Beirachem. Pierwszy jest wieloletnim kompanem Milesa
Davisa, a drugi porównywalnym z Chickiem Coreą pianistą. Czyżby zatem  zapowiadał się  kolejny
magiczny koncert…? Na pewno telepatyczny, gdyż obaj muzycy współpracują ze sobą od ponad 40
lat.

Co ciekawe, Dave Liebman wziął ze sobą ekipę realizatorską i będą dodatkowo kręcić dokument we
Wrocławiu z koncertu z Richim Beirachem. Gwiazdor poprowadzi też warsztaty dla saksofonistów i
pianistów  jazzowych  na  Akademii  Muzycznej,  które  będą  jednocześnie  okazją  do  spotkania  i
porozmawiania o muzyce. Lekcje mistrzowskie odbędą się 18 listopada w Sali Teatralnej Akademii
Muzycznej (I p.), w godzinach 16.00 – 19.00.

Intymne dialogi w duecie | Planeta Wrocław http://wroclawkosmos.wordpress.com/2011/11/17/intymne-dia...

2 z 3 2014-03-02 21:03



Z jednej strony na festiwalu Jazztopad mamy wielkie gwiazdy, a z drugiej młodych muzyków, którzy
jeszcze  nie  są  znani  publiczności  międzynarodowej.  Taka  jest  właśnie  idea  Jazz  Plays  Europe  i
Laboratorium, czyli projektu dla najzdolniejszych jazzmanów młodego pokolenia z całej Europy.

W najbliższą  niedzielę,  20 listopada,  we  Wrocławiu,  zagra  siedmiu muzyków z  siedmiu  krajów.
Później wyruszą w europejską trasę, w której Polskę reprezentować będzie perkusista Michał Bryndal.
Poprzednie dwie odsłony projektu okazały się bardzo udane, więc na pewno publiczność i tym razem
licznie stawi się, gotowa poddać eksperymentom w laboratorium.

Kinga Rękawiczna

fot. Lech Basel

Ten wpis został opublikowany w kategorii Kulturalności i oznaczony tagami dave liebman, filharmonia, jazz

plays europe, jazztopad, laboratioriu, mistrz, riche beirach, warsztaty, wrocław. Dodaj zakładkę do

bezpośredniego odnośnika.
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