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lla Vienna to orkiestra złożona z siedmiu instrumentalistów, 

dysponujących bogatym dorobkiem artystycznym i estradowym. Związani 

jesteśmy z Filharmonią Łódzką im. A. Rubinsteina, Akademią Muzyczną im. 

G i K. Bacewicz w Łodzi i Filharmonią Świętokrzyską im. O. Kolberga. Występujemy 

pod dyrekcją zastępcy koncertmistrza Filharmonii Łódzkiej – Marty Niedźwieckiej. 

Zespół powstał w 2008 roku. Swój repertuar budował wokół muzyki wiedeńskiej. 

Sukcesywnie powiększał program o muzykę musicalową, filmową i rozrywkową. Dziś 

wizytówką zespołu są nowatorskie projekty, łączące różne gatunki muzyczne: „Ale 

Kino”, „Kochamy Seriale”, „Muzyka Zespołu Queen Symfonicznie”, „Filmowe Piosenki 

z chórem”, „Alla Vienna Disco z DJ” czy „Piosenki Anny German”. 

Z roku na rok zespół wzbogaca swoje artystyczne portfolio, wypełniając do ostatniego 

miejsca najbardziej prestiżowe sale koncertowe i zbierając entuzjastyczne recenzje. 

W 2012 roku zagraliśmy 30 koncertów zespołu w całym kraju. Na 2013 rok mamy 

zaplanowanych kolejnych 40 koncertów m.in. w Filharmonii Łódzkiej, Filharmonii 

Narodowej, Filharmonii Częstochowskiej, Filharmonii Rzeszowskiej, Operze w 

Szczecinie, Wrocławiu, Poznaniu, Przemyślu, Kielcach, Zielonej Górze, Chorzowie, 

Lublinie... Sukcesy zespołu nie umknęły uwadze zagranicznym impresariom. Od 2012 

roku zespół współpracuje z holenderską agencją, koncertując w Holandii. 

Warto zacytować niektóre recenzje: „Widzowie nie tylko wymogli na artystach dwa 

bisy, ale nagrodzili ich owacjami na stojąco” - Gazeta Wyborcza (1.12.2011). 

„Orkiestra FŁ w wydaniu kieszonkowym dostarczyła równie wielkich emocji, co dużo 

większe składy instrumentalne” - Dziennik Łódzki (11.01.10). „Zespół Alla Vienna po 

raz kolejny udowodnił, że na instrumentach klasycznych można zagrać wszystko, jeśli 

robi się to z radością i pasją” - Gazeta Wyborcza (31.07.2012) 

Zespół współpracuje z wieloma uznanymi artystami i prezenterami m.in. Joanną 

Moro, Emilią Klimczak, Mariuszem Ostrowskim, Zbigniewem Maciasem, Pawłem 
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Sztompke. W kwietniu 2013 nagraliśmy dla Telewizji Polskiej program z muzyką z 

polskich seriali oraz piosenkami Anny German. 

 

SKŁAD ZESPOŁU: 

Marta Niedźwiecka – koncertmistrz, skrzypce 

Małgorzata Smyczyńska - wiolonczela 

Jan Dobrowolski – flet 

Mariusz Barszcz – klarnet 

Adam Manijak – fortepian 

Tomasz Wrocławski – perkusja 

Jan Niedźwiecki – kontrabas 


