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– Agnieszka Osiecka, Kabaret
Starszych Panów to dla mnie
ikony polskiej muzyki – mówi
Grzech Piotrowski. – Wykreo-
wali standardy na lata, w któ-
rych niezwykle istotna jest
wartość tekstu. W zalewie 
popkultury i literackiej miał-
kości mediów, ciężko znaleźć
kogokolwiek, kto mógłby się z
tą wartością mierzyć. To
główny powód, dla którego po-
wstał ten projekt.
Karuzela Group to nazwa mię-
dzynarodowego zespołu mu-

zycznego, który powstał w ra-
mach projektu Aspiryna Blues
specjalnie, by grać klasykę pol-
skiej piosenki w nowych zaska-
kujących wersjach.

Ponadczasowe teksty, 
nowoczesne brzmienie
– Artyści pokażą nowym poko-
leniom, że nie jest to muzyka
przeszłości, ale twórczość,
która wciąż jest szalenie ak-
tualna - przekonuje producent
projektu. – Teksty Osieckiej są

przecież ponadczasowe i po-
winny dotyczyć, dotykać tak
naprawdę wszystkich. Pomysł
balansuje na granicy kilku kul-
tur europejskich i łączy różne
gatunki muzyki. Spotkają się w
nim zupełnie odmienne tem-
peramenty artystyczne: środ-
kowoeuropejski, słowiański i
skandynawski. Projekt łączy
brzmienia jazzowe, folkowe,
country i klasyczne, a zapro-
szeni do udziału artyści swo-
bodnie poruszają się między
tymi gatunkami. W repertua-
rze Karuzeli znalazły się
przede wszystkim standardy
Agnieszki Osieckiej. W ra-
mach koncertów Aspiryna
Blues zabrzmią utwory dwóch
innych mistrzów gatunku –
Jacka Kaczmarskiego i Juliana
Tuwima.

W skład zespołu wchodzą zna-
komici muzycy i wokaliści z
Norwegii i z Polski. Zespół po-
wstał w 2009 roku, kiedy to
Jørn Simen Øverli i Tora Au-
gestad zachwycili się pięknem
polskich piosenek autorstwa
Agnieszki Osieckiej, wielkiej
poetki i pisarki. Szef arty-
styczny projektu Jørn Simen
Øverli wsiadł w samolot do
Warszawy, odnalazł Fundację
Okularnicy im. Agnieszki
Osieckiej i namówił polskich
przyjaciół Osieckiej do swego
pomysłu.

Pamiętajmy o Osieckiej
Na spotkaniu postanowiono,
że najpiękniejsze polskie pio-
senki zostaną przetłumaczone
na norweski, zaaranżowane na
nowo, powstanie polsko-nor-

weski zespół, który zaśpiewa w
Norwegii i w Polsce. Skandy-
nawia usłyszy polskie stan-
dardy, a Polacy usłyszą
norweskie pomysły na własną
klasykę gatunku.
– Tak ułożyliśmy trasę koncer-
tową, by miała jak największy
zasięg, a kończyła się koncer-
tem na festiwalu „Pamiętajmy
o Osieckiej” w Och-Teatrze w
Warszawie – mówi Grzech
Piotrowski. – Chcieliśmy poka-
zać naszym norweskim go-
ściom jak piękna jest Polska –
nie tylko pod względem przy-

rody, ale przede wszystkim
ludzi, słynnej życzliwej i żywio-
łowej polskiej publiczności,
której reakcje tak chwalą za-
graniczni artyści. Pojawimy się
w wielu wspaniałych miejs-
cach, między innymi w Bo-
hema Jazz Clubie w Olsztynie,
zabytkowej cerkwi z XVIII
wieku w Lidzbarku Warmiń-
skim, kościele na rynku w Ka-
zimierzu Dolnym, także w
Elblągu i Nidzicy. W sumie bę-
dziemy mieli 16 koncertów w
Polsce.

To wciąż ta sama muzyka, ale w zupełnie nowej aranżacji. Muszę przyznać, że brzmi 
zaskakująco nowocześnie – mówi Grzech Piotrowski, producent projektu polsko-norweskiego
„Karuzela”. Efekty pracy zespołu będzie można usłyszeć 27 sierpnia podczas 
Elbląskich Nocy. Festiwalu Piosenki Wartościowej na Podzamczu.

Osiecka po norweskuOsiecka po norwesku

www.karuzelagroup.com
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Muzyka-kabaret. W ostatni weekend sierpnia na Podzamczu

Noce
nie tylko
z geniuszem

Jarosław Grabarczyk
j.grabarczyk@dziennikelblaski.pl

— Nasza impreza to przede
wszystkim inicjatywa mająca
na celu promocję twórczości
artystycznej i wspieranie mło-
dego pokolenia polskich ar-
tystów, w szczególności ich

debiutów — mówi Aleksandra
Bednarczuk, kierownik arty-
styczny festiwalu. — Dlatego
szczególną wagę przywiązu-
jemy do Festiwalu Piosenki
Wartościowej, w którym pre-
zentują się laureaci najważ-
niejszych ogólnopolskich fes-
tiwali piosenki poetyckiej, au-

torskiej i aktorskiej.
27 sierpnia, obok laureatów

festiwali, zaprezentuje się Ze-
spół Karuzela Group - artyści
z Polski i Norwegii śpiewają-
cy piosenki Agnieszki Osiec-
kiej, Jonasza Kofty i Jacka
Kaczmarskiego. Dzień póź-
niej wystąpią artyści Piwnicy
pod Baranami, m.in. Alosza

Awdiejew i Leszek Wójto-
wicz. Z kolei ostatnia noc te-
gorocznego festiwalu w re-
żyserii Krzysztofa Jaślara nosi
tytuł „Zamkowa Noc z Ge-
niuszem“. Będzie to połącze-
nie muzyki Fryderyka Chopi-
na i dobrego humoru. Na sce-
nie pojawią się, m.in.: Piotr
Bałtroczyk, Kabaret Hrabi,

Grupa MoCarta, Zenon La-
skowik, Jacek Fedorowicz
i Zbigniew Zamachowski. 

Bilety na poszczególne dni
festiwalu można kupować
w kasie Centrum Spotkań
Europejskich „Światowid“. Na
pierwszą noc bilet kosztuje 10
zł, na drugą - 50 zł, a na
ostatnią 75 zł. 

W ostatni weekend sierpnia na dziedzińcu
Muzeum Archeologiczno-Historycznego
w Elblągu odbędą się XIV Elbląskie Noce.
Festiwal Piosenki Wartościowej.
W programie imprezy są występy
laureatów ogólnopolskich festiwali piosenki
oraz koncerty uznanych już artystów. 

Barock Quartet
w Bażantarni
M U Z Y K A .
Jeszcze dwa
koncerty czekają nas w ra-
mach „Letniego Salonu Mu-
zycznego - Bażantarnia
2010“. W najbliższą niedzielę
przeboje muzyki klasycznej
zaprezentuje Barock Quartet,
a tydzień później wystąpi
Grażyna Łobaszewska z ze-
społem.
Barock Quartet to zespół
smyczkowy. Swoją działal-
ność koncertową jako kame-
raliści muzycy rozpoczynali
w kwintecie Muliticamerata.
Uczestniczyli w wielu waż-
nych i liczących się festiwa-
lach muzycznych – m.in. re-
prezentowali Polskę podczas
Międzynarodowych Targów
Muzycznych MUSICORA
w Paryżu (2004).
Przypomnijmy, iż organizato-
rem „Letniego Salonu Mu-
zycznego - Bażantarnia 2010“
jest Elbląskie Towarzystwo
Kulturalne, zaś współorgani-
zatorem Stowarzyszenie Mu-
zyczne „FORZA“. Koncerty
realizowane są przy pomocy
finansowej Urzędu Miejskie-
go w Elblągu w ramach El-
bląskiego Lata Kulturalnego.
Wstęp na nie jest wolny. jago

„Zamkową Noc z Geniuszem“ poprowadzi Piotr Bałtroczyk Fot. Piotr Kajmer


