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Pierwsze dni dziecka w szkole
Koncert Karuzela Group
Odpowiedzą za kradzież przewodu energ...
Narodowy Eksperyment Bezpieczeństwa
Protest mieszkańców
Ankieta

Mamy
przyjemność
zaprosić
Państwa 25 sierpnia o godz 20.00
do Nidzickiego Zamku na koncert
międzynarodowego
zespołu
muzycznego Karuzela Group. Na
scenie usłyszymy klasykę polskiej
piosenki w nowych zaskakujących
wersjach.

Nadeszły wakcje, w tym czasie:
Praca, praca i jeszcze raz praca...
Odpocznę na łonie natury
Wakacje mam 365 dni w roku
Wypocznę, ale we własnym domu
Karuzela Group (fot. www.karuzelagroup.com)

"...będę robić nic, nic będę robić..."

Karuzela Group to nazwa międzynarodowego zespołu muzycznego, który powstał w
ramach projektu Aspiryna Blues specjalnie, by grać klasykę polskiej piosenki w nowych
zaskakujących wersjach. Nazwa projektu pochodzi od tytułu jednej z piosenek Agnieszki
Osieckiej (muzyka Janusz Koman).

Zakuwanie do sesji poprawkowej
Głosuj
Najczęściej czytane

Pomysł, który narodził się spontanicznie, trudno zaszufladkować, gdyż balansuje na granicy
kilku kultur europejskich i łączy różne gatunki muzyki. Spotkają się w nim zupełnie
odmienne temperamenty artystyczne: środkowoeuropejski, słowiański i skandynawski.
Projekt łączy brzmienia jazzowe, folkowe, country i klasyczne, a zaproszeni do udziału
artyści swobodnie poruszają się między tymi gatunkami.

Protest mieszkańców (62)
Koncert Karuzela Group (51)
Narodowy Eksperyment Bezpieczeństwa (23)
66. rocznica wybuchu Powstania Warsza... (17)
Odpowiedzą za kradzież przewodu energ... (17)
Reklama

Posłuchaj demo:
Reklama
Twoja reklama tutaj za jedyne
0,50 zł

W repertuarze znajdą się przede wszystkim standardy Agnieszki Osieckiej, jak również
utwory dwóch innych mistrzów gatunku - Jonasza Kofty i Jacka Kaczmarskiego.

W skład zespołu wchodzą znakomici muzycy i wokaliści z Norwegii i z Polski. Zespół powstał
w 2009 roku, kiedy to Jørn Simen Øverli i Tora Augestad zachwycili się pięknem polskich
piosenek autorstwa wielkiej poetki i pisarki Agnieszki Osieckiej. Szef artystyczny projektu,
Jørn Simen Øverli wsiadł w samolot do Warszawy, odnalazł Fundację Okularnicy im.
Agnieszki Osieckiej i namówił polskich przyjaciół Agnieszki Osieckiej do swego pomysłu. Na
spotkaniu postanowiliśmy, że przetłumaczymy najpiękniejsze polskie piosenki na norweski,
zaaranżujemy je na nowo, stworzymy polsko-norweski zespół i zaśpiewamy je w Norwegii i
w Polsce. Skandynawia usłyszy polskie standardy, a Polacy usłyszą norweskie pomysły na
własną klasykę gatunku. Do współpracy Jørn Simen Øverli zaprosił:
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Tora Augestad - wokal
Joanna Lewandowska Zbudniewek - wokal
Jørn Simen Øverli - wokal, gitara akustyczna
Grzech Piotrowski - saksofon, duduk
Espen Leite - akordeon
Pal Hansken - instrumenty perkusyjne
Poezję Agnieszki Osieckiej na język angielski przetłumaczyła prozą córka Poetki, Agata
Passent, oraz kierująca Fundacją Marta Dobromirska-Passent. Na bazie tych tłumaczeń
Jørn Simen Øverli tworzy norweskie wersje piosenek.
Wstęp wolny

Zobacz także:

Koncert zespołu Pro Musica
Antiqua
13 lipca o godz 19.00 w Sali
Rycerskiej nidzickiego zamku
odbędzie się koncer...

Dj Castle Party
Nidzicki Ośrodek Kultury
zaplanował na tegoroczną
majówkę wiele atrakcji. Jed...

Trio Braci Smoczyńskich
19 kwietnia o godz 19.00 w Sali
Rycerskiej Nidzickiego Zamku,
Trio Jazzowe - ...

Komentarze

Trio Jazzowe
18 lutego o godz 19.00 w Sali
Rycerskiej Nidzickiego Zamku,
Trio Jazzowe - ty...

Dodaj komentarz
Nick:
Brak dodanych komentarzy.
Może czas dodać swój?

Przepisz kod: a8e3d
Dodaj komentarz

Na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964r., nr 16, poz. 93 ze zmianami) - Ochronie dóbr osobistych,
służą również pojęcia zniesławienia i zniewagi, które to działania są przestępstwami, i popełnienie ich pociąga odpowiedzialność karną.
Karane są one karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności, w zależności od charakteru przestępstwa. Redakcja
nidzica24 nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych komentarzy.
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