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big band uniwersytetu zielonogórskiego  koncert kolêd

Big Band
z Przyjació³mi

Kolêdy na jazzowo

Kolêdowaæ mo¿na ró¿nie, w gronie kameralnym � rodzinnym oraz
w wiêkszym gremium, niezale¿nie jednak od jego wielko�ci jak i od
miejsca spotkania, najwiêksz¹ rado�æ sprawia poczucie wspó³uczest-
nictwa w tym radosnym wydarzeniu. Kolêdowanie, o którym mowa,
by³o wielk¹ eksplozj¹ rado�ci! Rado�æ p³ynê³a ze wspólnego muzy-
kowania, bowiem nie tylko wykonawcy zachwycali nas swoim kunsz-
tem, ale my sami � publiczno�æ mogli�my siê w³¹czyæ w tê muzycz-
n¹ narracjê. Skala tej rado�ci by³a wielka, gdy¿ zarówno wykonaw-
ców jak i publiczno�ci tego wspania³ego wieczoru by³a wielka obfi-
to�æ.

Miejscem spotkania by³a Aula Uniwersytetu Zielonogórskiego, a
gospodarzami Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego i jego Przyja-
ciele, którzy 15. stycznia br. dwukrotnie wyst¹pili z koncertem Kolê-
dy na jazzowo. Jerzy Szymaniuk, aran¿er czternastu prezentowa-
nych utworów �mia³o siêgn¹³ po polskie, powszechnie znane kolêdy
(Gdy �liczna Panna, Pójd�my wszyscy do stajenki, Jezus malusieñ-
ki, Gdy siê Chrystus rodzi, Lulaj¿e Jezuniu) i udowodni³, ¿e równie¿
w jazzowej szacie jest im �do twarzy�. I w³a�nie w tym repertuarze
publiczno�æ mog³a daæ upust swoim mo¿liwo�ciom wokalnym, a �piew
by³ gremialny i bardzo wzruszaj¹cy�

Przyjació³ tego wieczoru spotka³o siê wielu: wokali�ci Ewa Uryga i
Marek Ba³ata, saksofonista Maciej Sika³a, Chór Akademicki Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego oraz orkiestra smyczkowa i co najwa¿niej-
sze potrafili oni doskonale ze sob¹ rozmawiaæ. Ewa Uryga, swobod-
nie operuj¹ca g³osem i pe³na scenicznego temperamentu wprowa-
dza³a na scenê rado�æ, ale zachwyci³a tak¿e szczególnie piêknym
i refleksyjnym wykonaniem melodii Ucich³e� Jezuleñku. Marek Ba³a-
ta wycisza³ nastrój, sprowadza³ s³uchaczy do klimatu Mizernej cichej
stajenki. Wokali�ci ustêpowali, gdy solo przejmowali instrumentali-
�ci: znakomity saksofonista Maciej Sika³a, pianista Big-bandu Zdzi-
s³aw Babiarski, gitarzysta Tomasz Szczepaniak. Najm³odsi sta¿em
wykonawcy � Chór Akademicki Uniwersytetu Zielonogórskiego � spi-
sali siê na medal. Uroda brzmienia i si³a ich g³osów oraz wielkie za-
anga¿owanie �choreograficzne� sprawi³y, ¿e stanowili oni swoist¹ niæ
porozumienia z publiczno�ci¹. Ten pierwszy publiczny wystêp chóru,
za³o¿onego w pa�dzierniku 2003 r., a prowadzonego przez dyrygenta
Jerzego Markiewicza, jest dobr¹ zapowiedzi¹ dla zespo³u. Równie
wielkie zaanga¿owanie muzyczne i sceniczne wykazywali muzycy
Big-bandu, to na nich spoczywa³ niemal ca³y ciê¿ar odpowiedzialno-
�ci. Dziêki wzbogaconej i znacznie rozszerzonej obsadzie wykonaw-
czej ich jasne i triumfalne brzmienie równowa¿one by³o przez delikat-
n¹ i subteln¹ barwê zespo³u smyczkowego.

Autor koncertu, kompozytor i aran¿er J. Szymaniuk du¿o wymaga
od siebie i od innych, a szczê�liwie ³¹cz¹c w sobie du¿¹ wra¿liwo�æ
na d�wiêk oraz wysokie kompetencje muzyczne da³ nam tego wie-
czoru wielk¹ rado�æ.
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