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Już za parę dni rusza 13. Jazzowa jesień w Bielsku-Białej. Święto miłośników i mistrzów
improwizacji, którego dyrektorem artystycznym i organizatorem jest wybitny polski
jazzman, trębacz Tomasz Stańko. Mamy bilety!

Jazzowa Jesień w Bielsku to prawdziwe święto dla miłośników muzyki improwizowanej: - w Tym roku czeka nas
dziewięć bardzo interesujących i jak zwykle różnorodnych koncertów. Jestem przekonany, że każdy fan
jazzu znajdzie coś interesującego dla siebie – zachęca Prezydent Bielska-Białej, Jacek Krywult, który objął
patronat nad imprezą.
Festiwal w dniach 8-15 listopada zaprezentuje olbrzymie spektrum znakomitego jazzu i muzyki improwizowanej: Zaczynamy klasycznym big-bandem w najlepszym światowym składzie – koncertem Marii Schneider i jej
orkiestry. Następny punkt programu to zespół The Bad Plus, rasowy amerykański jazz w czystym
wydaniu. Kolejne dni będą już należeć do wytwórni ECM. Brzmienia północy w interpretacji kwintetu
Mathiasa Eicka i rewelacyjnego Andy Shepparda. Będzie też [..] nowoczesny jazz reprezentowany przez
Tima Berne’a. Z ECM-owskiej serii poświęconej brzmieniom jazzowym, tzw. New Series, bliski klasyce
argentyński wirtuoz Pablo Marquez. A także koncert, na który ja osobiście się cieszę, występ
legendarnego Egberto Gismontiego […]. Na zakończenie festiwalu wrócimy do korzeni koncertem jazzu
tradycyjnego. – opisuje Tomasz Stańko.

PROGRAM:
8 listopada, niedziela, godz. 19:00 / The Maria Schneider Orchestra
11 listopada, środa, godz. 19:00 / The Bad Plus
12 listopada, czwartek, godz. 18:00 / Pablo Marquez solo / Tim Berne: Decay
13 listopada, piątek, godz. 18:00 / Mathias Eick: Midwest / Andy Sheppard Quartet
14 listopada, sobota, godz. 18:00 / Tomasz Stańko Project / Egberto Gismonti solo
15 listopada, niedziela, godz. 18:00 / Koncert jazzu tradycyjnego : Star of British Jazz
Bilety można zamówić pod nr tel. (0-33) 82-816-45 - bilety, rezerwacje lub kupić na stronie:
https://bilety.bck.bielsko.pl

Uwaga konkurs!
Mamy dla Was po jednym bilecie na każdy dzień festiwalu. Aby zdobyć jeden z nich, proszę odpowiedzieć
poprawnie na pytanie:
1. koncert The Maria Schneider Orchestra – Jakiej narodowości jest Maria Schneider?
2. koncert The Bad Plus – Ilu członków liczy The Bad Plus?
3. koncert Pablo Marquez solo / Tim Berne: Decay - Jakiej narodowości jest Pablo Marquez?
4. koncert Mathias Eick: Midwest / Andy Sheppard Quartet – Na jakim instrumencie gra Andy Sheppard?
5. Koncert Tomasz Stańko Project / Egberto Gismonti solo – Jaki tytuł nosi album z 1966 roku na którym Tomasz
Stańko gra z Krzysztofem Komedą?
6. Koncert jazzu tradycyjnego : Star of British Jazz – Ile osób gra w jazzbandzie Star of British Jazz?
Zasady konkursu: Odpowiedzi muszą być zamieszczone pod artykułem. Bilet wygrywa pierwsza poprawna
odpowiedz do danego pytania. Jeden użytkownik może odpowiadać maksymalnie na trzy pytania. Na początku
odpowiedzi proszę podać numer pytania. Powodzenia!

Konkurs zakończony!
Bilet na koncert otrzymuje:
1. koncert The Maria Schneider Orchestra - misieksb
2. koncert The Bad Plus – Ilu członków liczy The Bad Plus? - misieksb
3. koncert Pablo Marquez solo / Tim Berne: Decay - Jakiej narodowości jest Pablo Marquez? - oxram
4. koncert Mathias Eick: Midwest / Andy Sheppard Quartet – Na jakim instrumencie gra Andy Sheppard? oneshot92
5. Koncert Tomasz Stańko Project / Egberto Gismonti solo – Jaki tytuł nosi album z 1966 roku na którym Tomasz
Stańko gra z Krzysztofem Komedą? - oneshot92
6. Koncert jazzu tradycyjnego : Star of British Jazz – Ile osób gra w jazzbandzie Star of British Jazz? - oneshot92

Gratulujemy! Bilety są do odbioru w siedzibie redakcji (Skoczów, ul. Wałowa 3) w godz. 8:00-16.00.
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