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Monster of Jazz w Olsztynie
PATRONAT || Grali w prestiżowych salach koncertowych Portugalii, teraz wystąpią w Olsztynie. Na scenie Wojtek Mazolewski
Quintet. Jazz łączą z elektroniką i współczesnymi inspiracjami. Teraz, 30 grudnia o godz. 19, zagrają na zamku.
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Fot. Zuza Krajewska

hcę mówić, że
współczesny jazz
nie gryzie — zap e w n i a Wo j t e k
Mazolewski. — Na
naszym koncercie usłyszycie rock’n’rolla, elektronikę, drum’n’bass. Mieszamy
style i eksperymentujemy.
Życie przyspiesza, więc nasze koncert też są szybkie,
mocne. I nikt w ich czasie
nie będzie się nudził.
To Mazolewski zapoczątkował boom na polską muzykę jazzową i zachęcił do
słuchania młodą publikę.
Sprawił, że utwory jazzowe
zagościły na listach przebojów i mają się bardzo
dobrze. Jest muzycznym
partnerem Tomasz Stańko, Tymona Tymańskiego,
Olo Walickiego i Andrzeja Smolika. Koncertował
w wypełnionych po brzegi
publicznością w Stanach
Zjednoczonych, Włoszech,
Szwecji czy we Francji.
Ma na koncie nagrodę
m.in. „Monster of Jazz” radiowej Trójki, trzykrotnie
wygrywał ze swoim Pink
Freud w kategorii najlepszy zespół elektryczny wg
prestiżowego Jazz Forum,
od kapituły Stowarzyszenia
Melomani otrzymał Jazzo-

Klimat
świąt

wego Oscara oraz, ponownie od radiowej „Trójki”
nagrodę Mateusza.
Muzyczne eksperymenty, które potem porywają
publiczność, to jego specjalność. Niech Was więc nie
zdziwi, kiedy w czasie kon-

certu popełni kolejną muzyczną woltę. Bo to Mazolewski właśnie. Jest również
autorem muzyki do spektakli teatralnych, filmów
niszowych oraz kompozytorem kompozycji do serii
audiobooków wydawanych

przez Audiotekę. Z racji tej
ostatniej aktywności, basista odbył muzyczną podróż
do Bangkoku i na Kubę.
Wojtek Mazolewski Quintet to reprezentanci polskiego jazzu w najlepszym
wydaniu. Z łatwością prze-

łamują granice, a ich twórczość jest zrozumiała w niemal każdym zakątku świata.
Katarzyna Janków-Mazurkiewicz

Wojtek Mazolewski Quintet 30
grudnia — dziedziniec zamku.
Start: godz. 19. Bilety: 40 zł.

ajmłodsi zapraszają na
VII Artschoolowy Koncert Bożonarodzeniowy
który odbędzie się 18 i 19
grudnia w Warmia Towers.
Tym razem dzieci zabiorą nas
do świata baśni Andersena.
Początek o godz. 16.
Występy nie są dla nich
nowością, bo biorą udział
w przeglądach i festiwalach,
a ich prezentacje wszędzie są
entuzjastycznie przyjmowane.
Tym razem zaproszą nas do
świata kolęd i świątecznego nastroju.
— Wybraliśmy tę baśń, by
podkreślić, jak ważne jest
to, by na co dzień dostrzegać
innego człowieka — mówi Joanna Kileńska, dyrektor dyrektor placówek Art School.
Na scenie zobaczymy małych aktorów z placówek
Olsztyńskiej Grupy Edukacji Dziecięcej EDU, prowadzącej placówki edukacyjne
Art School oraz Przedszkole
Radość. Będzie można obejrzeć artschoolowe jasełka,
usłyszymy też utwory świąteczne w języku angielskim.
W programie znajdą się utwory instrumentalno-wokalno-taneczne. Spodziewajcie się
układów, których inspiracją
było Boże Narodzenie.
kajot

Bożonarodzeniowy nastrój na olsztyńskiej starówce
PATRONAT || To dzięki temu wydarzeniu olsztyniacy mogą poczuć magię świąt Bożego Narodzenia. Świąteczne stragany, kolędnicy
i mikołaje. Dziś ostatni dzień IX Warmińskiego Jarmarku Świątecznego. Polecamy wszystkim, którzy jeszcze go nie odwiedzili.

Fot. Katarzyna Janków-Mazurkiewicz
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rzez kilka dni, tuż przed
Bożym Narodzeniem, olsztyńska starówka staje się
miejscem pełnym świątecznych atrakcji. A te zaplanowano z myślą o tych mniejszych
i większych. Ponownie będzie
można przejechać się stuletnią,
wygrywającą melodie, karuzelą
oraz kolejką św. Mikołaja. Obok
zakupów tradycyjnie czeka bogaty program artystyczny. Na
scenie występy i kolędowanie,
ale będzie też coś dla kreatywnych. W Manufakturze Sztuki
każdy najmłodszy będzie mógł
wziąć udział w pieczeniu pierników. Tutaj też zaprezentowane
będą tradycyjne wyroby rękodzielnicze związane oczywiście
z Bożym Narodzeniem.
W niedzielę 17 grudnia zaku-

W trakcie Jarmarku będzie można przejechać się stuletnią karuzelą

py na stoiskach rękodzielników
i nie tylko, zrobimy w godz. 1320. Na scenie staromiejskiej od
godz. 13 czekają nas animacje
dla najmłodszych w wykonaniu
Remmic i Bajkowych Postaci.
Pokazy taneczne zaprezentują
artyści z Klubu Agora czy Rave
Dance Studio. Wystąpi Świąteczna Kapela, a o godz. 19
– odbędzie się występ zespołu
Brzoza Kabaret Band.
Na Targu Rybnym w godz. 15
i 17 – kolędowanie z Łukaszem
Jędrysem. Ważnym wydarzeniem tego dnia będzie o godz.
17 ﬁnał Samochodowego Grand
Prix.
W niedzielę, 17 grudnia, koniecznie zajrzyjcie również do
Domu „Gazety Olsztyńskiej”.
Od godz. 12 do 16 będzie moż-

na własnoręcznie wykonać
tam ozdoby choinkowe, ale
też posłuchać o regionalnych
tradycjach świątecznych. Na
śmiałków czekają też wróżby
noworoczne. Wstęp wolny.
Na Scenie Staromiejskiej o
godz. 13 zaplanowano animacje
dla najmłodszych. Poza animacjami będzie równie baśniowo,
jak nawiązują do tego dekoracje
na starówce. Grażyna Korzunowicz czyta „Królową śniegu”, a
Świąteczna Kapela zapewni
wam rozrywkę i świąteczne hity.
Musicie też być tutaj o godz.
17, kiedy odbędzie się ﬁnał XI
Samochodowego Grand Prix.
Będzie można zdobyć autograf
od prawdziwych mistrzów kierownicy!
kajot

