
  

 

Muzyczna Majówka  w Międzyzdrojach 

 
Jeżeli weźmiesz 3 dni urlopu, to Twój pobyt w Międzyzdrojach wydłuży się do 9 dni.          

Jest okazja na spotkanie z przyrodą, Morzem Bałtyckim i muzyką na żywo  

z udziałem gwiazd polskiej sceny. 

Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach  

przygotował dla wszystkich gości, turystów  i mieszkańców  bogaty program artystyczny. 

Wszystkie koncerty będą odbywać się  w Sali Teatralnej im. prof. Jana Szyrockiego. 

 

30.04.2013 r. godz. 18.00; 

Koncert Zespołu „Face to Face” w projekcie „Tango-nie Tango” 

Face to Face – to zespół złożony z instrumentalistów grających na akordeonie, 

kontrabasie i perkusji. Dobierając dodatkowych muzyków projektuje ciekawe wydarzenia 

artystyczne. Ich muzyka oscyluje pomiędzy muzyką akordeonową stylu musette - w projekcie 

muzyki francuskiej, gipsy jazz – w projekcie „Django Reinhardt swing” oraz tangiem –                       

w projekcie „Tango-nie-Tango”.  

W trakcie koncertu można usłyszeć głównie polskie tanga z repertuaru Mieczysława 

Foga, czy Sławy Przybylskiej. Zespół sięga również po oryginalne kompozycje tanga 

argentyńskiego, znane na całym świecie kompozycje Astora Piazzollii - ojca nowego stylu 

zwanego tango nuevo oraz francuskiego wirtuoza akordeonu Richarda Galliano. 

Skład zespołu: Jarek Buczkowski- akordeon, Krzysztof Samela- kontrabas, Mirek Kamiński- 

perkusja oraz Dawid Troczewski- fortepian 

wstęp wolny 

01.05.2013 r.  godz. 17.00 

Przestawienie słowno-muzyczne „Na wesoło z Bryzami” 

Nie jest to jednak zwykły program słowno – muzyczny, ale profesjonalny, niepowtarzalny 

program kabaretowy. Program został przygotowany przez międzyzdrojski zespół śpiewaczy 

,,Bryza”. Pomysły na program wszystkich członków zespołu,  w ostateczny scenariusz zebrał 

i opracował Janusz Kalemba, który wystąpi także w roli prowadzącego show oraz gitarzysty.  

wstęp  wolny 

 

 

 

 

 



03.05 godz. 16.00 

Upamiętnienie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 r. 

W programie m.in.:  

-  Uroczysta Sesja Rady Miejskiej. 

-  Wykład prof. Kozłowskiego „ Konstytucja 3 Maja w perspektywie XXI wieku” 

- Program słowno-muzyczny,  w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego „Fale” oraz Koła 

Teatralnego działającego w MDK. 

wstęp wolny 

04.05 godz. 18.00 

„Śpiewając Jazz – Carmen Moreno, Anna Serafińska,  

ze specjalnym udziałem Macieja Zakościelnego” 

Najważniejszą osobą na scenie w tym projekcie jest Carmen Moreno – wielka sława ery 

swingu. Jej największe przeboje to „I can’t give you anything but love, baby” i „I’ll never 

sey never again again”. Śpiewała m.in. z Orkiestrą Jazzową Zygmunta Wicharego, 

Państwowym Zespołem Jazzowym pod dyrekcją Ryszarda Damrosza i z Big Bandem Jana 

Walaska. Z Moreno na scenie staje Anna Serafińska, ceniona wokalistka jazzowa, która jest 

m.in.laureatką Głównej Nagrody i Nagrody Publiczności na Międzynarodowym Festiwalu 

Jazzowym w Montreux (2004 r.) oraz zdobywczynią pierwszej nagrody, tytułu „Lady 

Summertime”. 

Podczas tego wieczoru artystycznego wokalistkom towarzyszy Maciej Zakościelny, który 

opowiada widzom m.in. o niezwykłym związku pomiędzy Moreno i Serafińską. Jest to 

bowiem pierwszy, rodzinny duet babci i wnuczki. 

Wieczór, przez który słownie i muzycznie przeprowadza nas aktor grający na skrzypcach,         

a czasem nawet tańczący razem z Moreno na scenie, składa się z 3 części. W pierwszej 

Serafińska śpiewa utwory babci z zachowaniem stylistyki lat ’50; w części drugiej odbywa się 

prezentacja wizualna archiwaliów dotyczących obu wykonawczyń, w połączeniu z rozmową 

o karierze i życiu artystek a trzecia część utrzymana jest w nowoczesnej stylistyce 

prezentującej repertuar Serafińskiej. 

Po koncercie w Foyer MDK odbędzie się spotkanie z artystami. 

 koncert biletowany, bilety 20 zł normalny, 10 zł ulgowy 

 

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. 91 32 82 778 lub na naszej stronie 

www.mdkmiedzyzdroje.com  

Serdecznie Zapraszamy!!! 

Jadwiga Bober 


