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Zespół Alla Vienna  wraz z chórem mieszanym Filharmonii Łódzkiej pod dyrekcj ą

Dawida Bera  zaprezentuje program „Filmowe Piosenki”  w sali koncertowej
Filharmonii Łódzkiej w niedzielę 20.01.2013 r.
 
Już po raz czwarty zespół Alla Vienna zaprasza w progi Filharmonii Łódzkiej na
karnawałowy wieczór. Będzie jednak to pierwszy raz w tak znamienitym towarzystwie,
jak chór mieszany Filharmonii Łódzkiej pod dyrekcją Dawida Bera oraz największy polski
znawca muzyki filmowej – Paweł Sztompke.  

W tym roku będzie to filmowa podróż, podczas której zaprezentują ilustracje muzyczne
do największych ekranowych przebojów. Rozwiną wachlarz zróżnicowanych stylistycznie
utworów, których wspólnym mianownikiem jest to, że spłynęły ze srebrnego ekranu na
estrady świata. Spora grupa piosenek to musicalowe przeboje z najsłynniejszych,
wcześniej czy później zekranizowanych, Broadwayowskich produkcji XX wieku – Jesus
Christ Superstar, Grease, West Side Story czy Hair. Inne piosenki napisane zostały
specjalnie do filmów, a wśród nich: Moon River ze „Śniadania u Tiffany'ego”, Always
Look On the Bright Side of Life z „Żywotu Briana” czy „tytułowe” piosenki z Bondów.
Jeszcze inna kategoria to utwory napisane wcześniej –  Bohemian Rhapsody, When
You're Smiling, I Will Follow Him, Scarborough Fair z „Absolwenta”, ale wykorzystane w
filmach i w ten sposób współtworzące legendę X Muzy.

"Nie mogąc się zdecydować, które z przepięknych tematów z danego filmu wybrać, część pogrupowałem w suity – dzięki czemu usłyszą Państwo
prawie 30 przebojów jednego wieczoru,  mając przed oczyma zespół Alla Vienna i chór mieszany Filharmonii Łódzkiej pod dyrekcją Dawida Bera
oraz obrazy z filmów, z których muzyczne cytaty zaczerpnąłem,  wybierając repertuar i opracowując go na chór i naszą kameralną orkiestrę" – mówi
szef muzyczny Alla Vienna Jan Niedźwiecki. "Wybrane utwory - w większości - mają jeszcze jedną wspólną cechę: są pogodne i optymistyczne.
Rzecz w tym, by słuchacze, opuszczając salę koncertową i zmierzając w nowy rok, robili to z muzycznym motywem z fi lmu „Jej Wysokość Afrodyta” –
„Kiedy się uśmiechasz, cały świat uśmiecha się razem z Tobą”...

Wykonawcy:
Zespół Alla Vienna w składzie:
Marta Niedźwiecka - skrzypce
Małgorzata Smyczyńska - wiolonczela
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Agencja interaktywna Artgen

Tomasz Wrocławski -
perkusja
Jan Dobrowolski - flet
Mariusz Barszcz - klarnet
Jan Niedźwiecki -
kontrabas
Adam Manijak - fortepian
 
Chór mieszany
Filharmonii Łódzkiej
Dawid Ber -
przygotowanie chóru,
dyrygent
Jan Niedźwiecki -
aranżacje, kierownictwo
muzyczne
Paweł Sztompke -
prowadzenie koncertu
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