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zielonogórski

Nasz BIG BAND
LAUREATEM
międzynarodowego festiwalu w Niemczech
PATRYCJUSZ GRUSZECKI
Dwadzieścia sześć zespołów z europejskich krajów
5 i 6 listopada spotkało się na Międzynarodowym
Festiwalu w Niemczech pod nazwą Swingin' Saxonia.
Orkiestry zakwalifikowane do fiału konkursu przyjechały
z Niemiec, Litwy, Czech, Dani, Holandii. Polskę
reprezentował
jedynie
Big
Band
Uniwersytetu
Zielonogórskiego. Tegoroczny festiwal był trzecim z kolei
i najlepszym w opinii jurorów. W jury zasiedli: światowej
sławy
kompozytor,
aranżer,
bandleader
Peter
Herbolzheimer, prof. Ralf Beutler, Günter Joseck, prof.
Konrad Körner. Pierwszego dnia członkowie zespołu
uniwersyteckiego
mieli
okazję
wziąć
udział
w warsztatach
jazzowych,
prowadzonych
przez
Jochen'a Pöhlert'a. Jeśli chodzi o muzyków Big Bandu
UZ, uznał, że najlepiej się z nimi pracuje i zaproponował
występ-eksperyment we wspólnym combie w ramach
koncertu
finałowego.
Wieczorem
publiczność
rozpieszczano muzyką aż na pięciu scenach w ramach
spektaklu Big Bandów.
6 listopada rozpoczął się drugi dzień przesłuchań
konkursowych. Poziom wykonawców był bardzo
zróżnicowany. Cieszył jednak fakt, że orkiestry często
tworzyli muzycy bardzo młodzi, co raczej dobrze wróży
przyszłości jazzu. Dość wyraźnie zaznaczały się zespoły
niemieckie, które kładły nacisk na element „show'u”
w swoich wykonaniach. Najprzyjemniejsza chwila
rozdania nagród – przyszła wieczorem. Z radością
przyjął Big Band UZ informację o otrzymaniu II nagrody.
I miejsce przypadło Big Bandowi ZUS Litomysl (CZ),
który zaprosił orkiestrę Jerzego Szymaniuka na festiwal
w czerwcu do swojego miasta. Patrycjusz Gruszecki,
trębacz Big Bandu UZ otrzymał nagrodę dla najlepszego
solisty festiwalu. Koncert laureatów zgromadził
największą publiczność, która nagrodziła grających
gromkimi owacjami.
Najbliższe próby Big Bandu UZ poświęcone zostaną
przygotowaniom repertuaru kolędowego, co zaowocuje

FOT. PIOTR MEKA

najlepszym solistą festiwalu

koncertem w Filharmonii Gdańskiej, nagrywanym przez
Program 2 Telewizji Polskiej.
Marta Przeniosło

Od redakcji: W koncercie w Filharmonii Gdańskiej Big
Bandowi towarzyszyć będzie Chór Akademicki naszego
Uniwersytetu, a jego retransmisja przewidziana jest na
antenie telewizyjnej „dwójki” podczas Świąt: 24 grudnia
o godz. 15.00 i 25 grudnia o godz. 10.00.

Big Band Jazz Meeting

FOT. PIOTR MEKA

kolejny koncert z cyklu Big
Band UZ i Przyjaciele
24 listopada zielonogórscy
melomani chcący poczuć klimat
nowoorleańskich
pojedynków
muzycznych, mogli przyjść do
auli uniwersyteckiej na kolejny
koncert z cyklu „Big Band UZ
i Przyjaciele” zatytułowany Big
Band Jazz Meeting.
Tym
razem
gościem
uniwersyteckiej orkiestry był On
Line Big Band, zespół założony
we
wrześniu
2002
roku
w Poznaniu przez Stanisława
Gruszkę, dyrygenta i grającego
na puzonie muzyka oraz Artura
Krawczaka,
kierownika
organizacyjnego zespołu. Część
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