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Jak co roku o tej porze w każdą niedzielę lipca zapraszamy na pikniki rodzinne u
Grohmana. Czeka na Was strefa muzyki i zabawy.

7 lipca dla Państwa zagrają "Turnioki" - zespół folkowo-rockowy, który nieprzerwanie
koncertuje od 2000 roku. Muzyka Turnioków to swoiste połączenie folku góralskiego z
muzyką rockową. Niesie ona z sobą ogromną dawkę pozytywnej energii, przybliża góralską
gwarę i muzykę, przenosi duchem w górskie krajobrazy.
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14 lipca - Karolina Skrzyńska z zespołem. Gdyby szukać słów opisujących muzykę Karoliny,
byłyby to: wrażliwość na świat dokoła i niepohamowana siła głosu zakorzenionego głęboko w
naturze. Kobiecej. Pierwotnej. Fascynuje, porusza i nie daje się zapomnieć.
21 lipca - Krzysztof Raczyński Quartet. Krzysztof Raczyński to także wybitny akordeonista. Ma
na swoim koncie wiele koncertów solowych i zespołowych w kraju i za granicą, między innymi
na żywo w Polskim Radiu z niezwykle utalentowanym pianistą Karolem Nicze oraz z Krystyną
Prońko, zespołowo i solowo w TVP. Koncertował w Filharmonii Łódzkiej wraz z artystami
Teatru Wielkiego i Akademii Muzycznej w Łodzi oraz w Teatrze Muzycznym z muzykami
jazzowymi polskimi i zagranicznymi.
28 lipca - Olga Maroszek Ensemble.Pomysł tego projektu zrodził się z przekonania, że każda
muzyka zasługuje na atencję, niezależnie od epoki, w której powstała, formy i
instrumentarium, pod warunkiem, że to dobra muzyka!
Tym razem zachwyciły nas utwory ery swingu, soczyste brzmienie orkiestry Glenna Millera,
zmysłowe głosy Elli Fitzgerald i Franka Sinatry oraz niezwykła inwencja melodyczna
Gershwina, Kerna i Cola Portera.
Olga Maroszek - od września 2014 jest etatową solistką Teatru Wielkiego w Łodzi, z którym
współpracowała od 2010 roku.
Powiązane linki
Facebook

Piknik u Grohmana

