Astor Piazzolla po polsku
czyli
TANGO W DOMU WARIATÓW

100 LECIE URODZIN ASTORA PIAZZOLLI

SŁOWA: MICHAŁ ZABŁOCKI

KOVALCZYK - śpiew
SZTABIŃSKI – akordeon
OFERTA KONCERTOWA

Astor Piazzolla po polsku czyli TANGO W DOMU WARIATÓW
| Śpiew, akordeon - 2 os. na scenie. Czas ok 60 min. |

Koncert upamiętniający 100-lecie urodzin artysty. Projekt "Astor Piazzolla po polsku czyli TANGO
W DOMU WARIATÓW", do słów Michała Zabłockiego (autor tekstów piosenek m.in. G. Turnaua,
C. Mozila), to niezwykła forma widowiska zwierającego muzyczne i słowne wariacje na temat
tang, wybitnego argentyńskiego kompozytora. Usłyszymy je w wykonaniu światowej klasy
akordeonisty - Patryka Sztabińskiego (koncertował m.in. w Carnegie Hall) i obdarzonego
wyjątkowym głosem - Kovalczyka (finalista 3. edycja Idola). Artyści stworzyli doskonały i pełen
wirtuozerii duet, który unikalnie połączył dwie odmienne kultury, argentyńską i polską.
Odkrywając miłośnikom gatunku nieznane dotąd rejony interpretacji tang Piazzolli w języku
polskim! Najpiękniejsze i najbardziej znane tanga zostały połączone w niezwykłą i fascynującą
muzyczną opowieść.
PATRYK SZTABIŃSKI - zaliczany do grona najwybitniejszych akordeonistów młodej generacji występował w wielu prestiżowych salach koncertowych na całym świecie, w tym w Carnegie Hall w
Nowym Jorku.
KOVALCZYK - charyzmatyczny wokalista o niepowtarzalnym głosie, producent muzyczny,
kompozytor, autor tekstów, laureat wielu konkursów i przeglądów piosenek. Finalista 3. edycji
programu IDOL,

Każdy z każdym tańczy jedną noc
i w ramionach tuli szczęście swe.
Smutek, który snuje się za dnia,
zawsze w nocnym tangu kończy się…

1.

Tango w domu wariatów (Suoneranno le sei)

2.

Działo się tak (Las paraguas de Buenos Aires)

3.

Pojadę (Ciudades)

4.

Sklep z samolotami (Los Pajaros perdidos)

5.

Ja kocham cię (Je tango che)

6.

Za mało (Balada para un loco)

7.

Chiqulin de Bachin - Patryk Sztabiński – solo

8.

Ja jestem pies (Rinachero)

9.

Strach (Vamos Nina)

10. Czarny glob (Oblivion)
11. Kobieta wiersz (Libertango)
12. Czarna Madonna (Yo soy Maria)

•

Koncert dostępny jest w formie kameralnej lub z dedykowaną
oprawą świetlną. Aby został zaprezentowany w pełnej odsłonie
niezbędna jest realizacja ridera świetlnego.

KONTAKT:
artCONNECTION music
tel. 22 405 04 22, kom. 601131556
mail. music@connection.com.pl
www.artCONNECTION.com.pl

ZAMÓW KONCERT, POBIERZ RIDER
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