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Pierwsze urodziny
CHÓRU AKADEMICKIEGO
Tymi słowami Chór Akademicki zapraszał na swoje
Pierwsze Urodziny. W deszczowy, jesienny wieczór, 26
października, w hallu Wydziału Mechanicznego zjawili
się najwierniejsi jego wielbiciele. Już w wejściu zaproszonych gości zaskoczyły dźwięki standardów jazzowych. To muzycy Big Bandu UZ wprowadzali ich
w świąteczną atmosferę. Akustyczne Trio wykonało
utwory z repertuaru orkiestry Jerzego Szymaniuka takie
jak: Autumn Leaves, All Of Me, How Insensitive. Po
wysłuchaniu młodych jazzmanów przyszła kolej na
przedstawienie jubilata. Po chwili na scenę dumnie
wkroczył Chór Akademicki. W swoim występie śpiewacy
zaprezentowali utwory z muzyki dawnej i współczesnej,
takich kompozytorów jak: Mikołaj Gomółka, Ingegnieri,
Vittoria, Anton Bruckner, Andrzej Koszewski, Zdenek
Lukas. Koncert zakończyło wykonanie pieśni ludowej Hej
Bystra Woda w opracowaniu Edwarda Bury.
Po krótkim występie przyszła kolej, by publiczność mogła się wykazać. Goście, podzieleni na trzy „chóry”, wykonali kanon Vivat La Musica.
Po tym wspólnym śpiewaniu nastąpiło tradycyjne
zdmuchnięcie świeczki, składanie życzeń i wzniesienie
wspólnego toastu. Miłą niespodziankę sprawił zespołowi
prof. Michał Kisielewicz, rektor Uniwersytetu, odgrywając na trąbce Happy Birthday To You.
Podsumowując ten rok, można stwierdzić, że był to rok
intensywnej pracy dyrygenta, a przede wszystkim całego
zespołu. Niewątpliwy wkład w tę pracę miały: Halina
Markiewicz oraz Łucja Nowak, które współpracowały
z chórem od samego początku. Efekty ich pracy były
widoczne już w styczniu bieżącego roku, gdy na zaproszenie Big Bandu UZ, zespół zadebiutował na scenie
i wykonał Kolędy na jazzowo. Od tego czasu akademiccy
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śpiewacy koncertowali jeszcze trzykrotnie (w Żaganiu,
Letnicy i Zielonej Górze), jak również uświetniali absolutoria i inauguracje oraz brali udział w warsztatach wokalnych. Obecnie Chór Akademicki przygotowuje się do
cyklu koncertów, we współpracy z Big Bandem UZ. Przy
tej okazji należy wspomnieć, że cały czas odbywa się
nabór do chóru. Osoby zainteresowane mogą przyjść na
przesłuchanie, które odbywa się w każdy poniedziałek
i środę w Auli C, w budynku głównym Uniwersytetu,
przy al. Wojska Polskiego 69 w godzinach od 18 do
18:45.
Wszystkim przybyłym na ten specyficzny koncert serdecznie dziękujemy. Obiecujemy, że dołożymy starań, by
życzenia udanych koncertów i wielu sukcesów się
sprawdziły. Zapraszając na przyszłe koncerty Chóru
Akademickiego żegnam się z nadzieją, że grono fanów
zespołu będzie się stale powiększać.
Łukasz Wilczyński

„Drodzy Państwo
Minął rok,
To dla Chóru wielki krok.
Czas to dla nas był wspaniały,
Nasz Dyrygent Doskonały
Wlał nam w gardła sił bez liku,
Rzeźbił głosy, ach z mozołem,
Byśmy mogli dzisiaj społem
Śpiewać Państwu pieśni stare.
Z tej Okazji, W tę rocznicę
Niech więc każdy nas posłucha
I nie szczędzi swego ucha ;)”

nr 9 (127)

