
PM 4-2017 – Leipziger Jazztage po Polsku  

Szczyt gitarowy w Lipsku 
Tegoroczna, 41. edycja Leipziger Jazztage (Lipskich Dni Jazzowych) przypadająca na okres od 12. do 21. 
października, pragnie zaprezentować Państwu bogaty program ilustrujący wszechstronność gitarowego 
brzmienia we współczesnym jazzie. Zapraszamy na ponad dwadzieścia koncertów na dwudziestu różnych 
scenach, od klubowej po operową. 

W 2017 r., w rok po okrągłym jubileuszu, stowarzyszenie Jazzclub Leipzig e.V. na pierwszy plan wysuwa instrument, 
który jak żaden inny wpłynął na nasze współczesne wyobrażenie o muzyce nowoczesnej i popularnej: mianowicie 
gitarę. Ponadto już tradycyjnie w ramach festiwalu odbędą się koncerty »Jazz dla dzieci«, »Jazzelectric Night« a także 
przyznanie nagród dla młodych talentów oraz BMW Welt Young Artist Jazz Award wraz z występem laureatów. 

Poczynając od narodzin jazzu pod koniec XIX w. aż do spopularyzowania się rocka pięćdziesiąt lat później, muzyka 
rozwijała się w kierunku istnej erupcji gitary, co już w latach sześćdziesiątych zauważyło brytyjskie czasopismo 
muzyczne Melody Maker, uznając, że w ciągu niewielu lat gitara zdominowała wszystko, a B. B. King, Elvis, Beatlesi i 
Doorsi, Wes Montgomery i Jimi Hendrix – czyli blues, rock’n’roll, jazz i pop dosłownie zawisły na sześciu strunach. 

W jazzie gitara przebyła długą drogę od afrykańskiego banjo do elektrycznie przetworzonej „deski ryffowej”. I mimo, 
że na Leipziger Jazztage na przestrzeni ostatnich czterdziestu lat gościło wielu wybitnych gitarzystów jazzowych, jak 
choćby Bill Frisell, John Scofield, Wayne Krantz, Ngyên Lê, Marc Ribot i wielu innych, to nigdy dotąd w ramach 
jednego festiwalu nie przedstawiono tak szerokiego spektrum stylów i technik gitary jazzowej. 

Programme 

 12 października 2017  Gilad Hekselman Trio UT Connewitz 
    Peter Ehwald’s Double Trouble die naTo 
 13 października 2017  Bertram Burkert Quartett / Adam Pierończyk & Miroslav Vitouš Kunstkraftwerk 
    Duo Krokenberger/Oehl Liebfrauenkirche 
 14 października 2017 Jazz for Kids: Jollis wilde Welt der Worte Werk 2, Halle D 
    Jazzelectric Night: Electro Deluxe / Jazzrausch Bigband Werk 2, Halle D 
 15 października 2017 Django Deluxe UT Connewitz 
 16 października 2017 Trane Disciples Horns Erben 
 17 października 2017 Leipziger Jazznachwuchspreis 2017 / Jakob Bro Trio UT Connewitz 
 18 października 2017 Kinga Głyk Trio die naTo 
 19 października 2017 Dominic Miller & Band / Shai Maestro Trio feat. Mark Turner Westbad 
    Tenors of Kalma die naTo 
 20 października 2017 Monika Roscher Bigband / Egberto Gismonti & Maria João Westbad 
    Werner Neumann’s Favorite Songs die naTo 
 21 października 2017 An Evening with Pat Metheny Opernhaus 
    Tobias Hoffmann Trio »Blues, Ballads & Britney«  Liveclub Telegraph 
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Leipziger Jazztage – parę słów o sobie 

Międzynarodowe Lipskie Dni Jazzowe są jednym z najstarszych i najbardziej renomowanych  festiwali w Niemczech i 
w ubiegłym roku świętowały jubileuszową czterdziestą edycję. Każdej jesieni organizatorzy z Jazzclub Leipzig e.V. 
przez dziesięć dni przedstawiają publiczności ponad 100-u muzyków. Wielkie nazwiska i pionierzy jazzu, ale również 
ich innowacyjni następcy mają okazję do występów w szacownych gmachach opery i teatru, w zabytkowej hali 
kongresowej i w kościołach, a także w wielu klubach oraz w najstarszym kinie w mieście. 

Nasz festiwal stara się odzwierciedlać ducha współczesnego jazzu także dzięki inicjatywom własnym i  zleceniom dla 
kompozytorów, a przede wszystkim dzięki tematom przewodnim: »Zwischen Mahler und Miles« [Od Mahlera do 
Milesa], »Sound of Heimat« [Brzmienie z rodzinnych stron], »Cinematic Jazz« i »Schöne Künste« [Sztuki piękne] to 
tematy ostatnich lat. Od wielu innych festiwali odróżniamy się także ścisłą współpracą z polską sceną jazzową. Z kolei 
tradycyjny już koncert w dużej sali operowej »Jazz dla dzieci« - to szczególna atrakcja festiwalu przygotowana z myślą 
o rodzinach. 

„Leipziger Jazztage już dawno są wydarzeniem na skalę narodową i międzynarodową.“ 
Hans-Jürgen Linke, Jazzthetik 
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