Koncertowy październik w Poznaniu

Październik zapowiada się nad wyraz koncertowo. Do Poznania zawita wielu artystów, którzy
zaspokoją każdy muzyczny gust. Poznań odwiedzą rodzimi artyści, tacy jak Kult, Coma, Renata
Przemyk czy Ania Dąbrowska. Pojawią się także goście z zagranicy, tacy jak Imany czy Skye & Ross
from Morcheeba.

Międzynarodowo
Październik to okazja, by na poznańskich scenach posłuchać wykonawców znanych na całym świecie,
reprezentujących różne pokolenia i style muzyczne. 08.10.2016 wystąpi kultowy angielski zespół
New Model Army. Dla fanów klasycznego blues-rocka atrakcją będzie występ grupy Ten Years After
(27.10), której kariera nabrała rozpędu po występie na festiwalu Woodstock w 1969 roku.

14.10.2016 na scenie obejrzymy Imany, francuską artystkę, która wykona takie przeboje jak "You
Will Never Know" czy "Don't Be So Shy". Miłośników elektronicznych, ale jednocześnie ciepłych
brzmień zainteresuje koncert Skye & Ross from Morcheeba (08.10) prezentujących świetny trip-hop
w popowym wydaniu.

Na koniec proponujemy jeden z najgorętszych polskich muzycznych towarów eksportowych, czyli
zespół Behemoth. Wyznawcy mrocznych brzmień usłyszą ten zespół 10.10.2016.

Po polsku
Październik w Poznaniu będzie zdecydowanie należał do polskich wykonawców. Pojawią się zespoły
obecne na scenach od dekad. Wśród nich Kult (15.10), ciągle będący w czołówce polskiego
alternatywnego rocka. Interesująco zapowiadają się także koncerty Renaty Przemyk (19.10) oraz
prekursorów polskiego heavy metalu, czyli TSA (30.10). Miłośników popu z lat 80. może
zainteresować występ zespołu Kombii (8.10). W ramach festiwalu Luxfest (01.10) na scenie pojawi
się legendarny Lady Pank, Luxtorpeda oraz Arka Noego.

Młodsze pokolenia artystów nie pozostaną dłużne i także pojawią się w Poznaniu. Materiał z

najnowszej płyty zaprezentuje Ania Dąbrowska (13.10). Do Poznania zawita Czesław Śpiewa (16.10),
który zabierze swoich słuchaczy w zwariowaną podróż do krainy finezyjnych dźwięków tanga, popu,
folku i awangardy. Fani najnowszych odkryć polskiej sceny muzycznej nie będą zawiedzeni. Julia
Pietrucha (16.10) przeniesie widownię w wakacyjne klimaty prezentując materiał z jej płyty
"Parsley", na której przeważają popowe ballady z wiodącymi dźwiękami ukulele. 29.10 koncert w
Poznaniu zagra Kortez - kompozytor, wokalista, wyedukowany pianista i puzonista, obdarzony
wyjątkowym, głębokim i lekko szorstkim głosem.

Jazzowo
Miłośnicy jazzu odwiedzający Poznań w paździeniku z pewnością nie będą narzekać. W Poznaniu
wystąpi legendary duet: Marianna Wróblewska i Włodzimierz Nahorny (07.10). 14.10 na scenie
pojawi się kolejny warty uwagi duet, Dayna Stephens i Piotr Wyleżoł. Jana “Ptaszyna”
Wróblewskiego fanom jazzu nie trzeba przedstawiać. Jego kariera sięga końca lat 50., można zatem
powiedzieć, że jest żywą legendą polskiego jazzu. Poznański koncert (15.10) słynny “Ptaszyn”
poświęci swoim mistrzom.

Dowiedz się więcej o październikowych koncertach
Luxfest 2016
Luxfest 2016: Lady Pank, Luxtorpeda, Arka Noego, ZEUS
& live band, Projekt za Wolność (poznański czerwiec '56),
Kuba Płucisz i Goście

Data: 01.10.2016

Miejsce: Hala widowiskowo-sportowa Arena

Strona internetowa: www.luxfest.net

FB: https://www.facebook.com/LuxFest1/

To już piąta edycja Luxfestu. Jednym z celów festiwalu jest pokazanie, że koncert rockowy może być
zabawą dla całej rodziny. Dlatego organizatorzy zadbali o strefy zajęć artystycznych i muzycznych.
Gdy rodzice bawią się na koncercie, dzieci razem z animatorami mogą spróbować sił w malowaniu
lub graniu na różnych instrumentach.

Marianna Wróblewska & Włodzimierz Nahorny
Data: 07.10.2016, godz. 20:00

Miejsce: Blue Note Jazz Klub

Więcej informacji: bluenote.poznan.pl/event/marianna-wroblewska-i-wlodzimierz-nahorny

Będzie to uczta zarówno dla miłośników jazzu, jak i wielbicieli dobrej muzyki. Wróblewska i Nahorny
grali ze sobą przez wiele lat; występowali na krajowych i zagranicznych estradach, nagrywali razem
płyty, m. in. rewelacyjny album "Privilege" z tekstami w jęz. angielskim Jacka Bromskiego. Pod
koniec lat osiemdziesiątych XX wieku ich drogi artystyczne rozeszły się, ale od pewnego czasu znowu
koncertują wspólnie!

New Model Army
Data: 08.10.2016, godz. 19:00

Miejsce: Klub “u Bazyla”, ul. Norwida 18a, Poznań

FB: www.facebook.com/events/236255010094149

New Model Army to kultowy zespół, powstały w 1980 roku. Artyści sprzedali już ponad półtora
miliona egzemplarzy płyt mimo, że ich single nigdy nie trafiały na listy przebojów. Za najlepsze
albumy w dyskografii New Model Army uznaje się "No Rest For The Wicked" oraz "Thunder and
Consolation", a ich koncerty charakteryzują się starannymi aranżacjami dopracowanymi do perfekcji.
W 2010 roku zespół świętował trzydziestą rocznicę istnienia.

Skye & Ross from Morcheeba
Data: 08.10.2016, godz. 20:00

Miejsce: Sala Wielka, CK Zamek, ul. Święty Marcin 80/82, Poznań

FB: www.facebook.com/events/651919871628028

Morcheeba ma swoim koncie 9 albumów i kilka milionów sprzedanych płyt, które podbiły serca
zarówno fanów muzyki klubowej, jako doskonałe chilloutowe ballady, ale urzekły też swoim
niezwykłym pięknem sympatyków innych gatunków. Jeden z najsłynniejszych zespołów triphopowych
wszechczasów odwiedzi Polskę podczas jesiennej trasy koncertowej. Na koncertach zaprezentują
największe przeboje jak np. “Rome Wasn’t Built In A Day”, “The Sea”, Otherwise”, oraz materiał z
najnowszego albumu.

Behemoth
Data: 10.10.2016, godz. 19:00

Miejsce: MP2 - Hala nr 2, MTP, ul. Głogowska 14, Poznań

Strona artysty: behemoth.pl

FB: www.facebook.com/events/253279211684368

Trasa koncertowa zespołu Behemoth pod nazwą "Rzeczpospolita Niewierna" to trasa, na którą polscy
fani czekali od dawna. Zespół zaprezentuje w całości materiał ze swojej ostatniej, rewelacyjnej płyty
"The Satanist". Oprócz wszystkich kawałków z "The Satanist", w set liście nie zabraknie
najważniejszych utworów z całej historii zespołu, co w połączeniu z perfekcyjnym show scenicznym,
z którego Behemoth słynie, jest gwarancją widowiska na najwyższym poziomie.

Ania Dąbrowska

Data: 13.10.2016, godz. 20:00

Miejsce: Kinepolis sala nr 12, ul. B. Krzywoustego 72, Poznań

Strona internetowa artysty: www.aniadabrowska.com

FB: www.facebook.com/events/1729969117269396

Koncert Ani Dąbrowskiej promujący jej najnowszą płytę “Dla naiwnych marzycieli”.

Imany
Data: 14.10.2016, godz. 20:00

Miejsce: MP2 - Hala nr 2, MTP, ul. Głogowska 14, Poznań

Strona internetowa artysty: imanymusic.com

FB: www.facebook.com/events/268266420200005

Imany, uważana za jedno z największych objawień francuskiej sceny muzycznej ostatnich lat,
powraca do Polski z serią koncertów. Po przeprowadzce z Nowego Jorku do Paryża zrezygnowała z
kariery modelki na rzecz muzyki i błyskawicznie oczarowała Europę swoim głosem. Podczas
koncertu usłyszmy przeboje takie jak “You Will Never Know” czy “Don’t Be So Shy”.

Dayna Stephens & Piotr Wyleżoł
Data: 14.10.2016, godz. 21:00

Miejsce: Blue Note, ul. Kościuszki 79, Poznań

FB: www.facebook.com/events/1814521225448178

Wybitny polski pianista Piotr Wyleżoł zaprosił do współpracy przy swoim najnowszym projekcie
“Human Things” Dayna Stephens’a, amerykańskiego saksofonistę. W czasie koncertu usłyszmy
autorskie kompozycje, które z jednej strony zakorzenione są w tradycji jazzu, a z drugiej zawierają
nastrojowe elementy o charakterze polskim i słowiańskim.

Kult

Data: 15.10.2016, godz. 20:00

Miejsce: MTP, Pawilon nr 2, ul. Głogowska 14

Strona internetowa artysty: kult.art.pl

FB: www.facebook.com/events/1244234795608910

Kult to zespół, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Założony w 1982 roku, zagrał już ponad
3000 koncertów, nie tylko w Polsce. Koncerty grupy Kazika Staszewskiego to ponad dwugodzinne
spektakle, w czasie których można usłyszeć największe przeboje jak “Gdy nie ma dzieci”,
“Dziewczyna bez zęba na przedzie” czy “Baranek”. Ostatni krążek, "Prosto" z 2013 roku, uzyskał
status Platynowej Płyty. Kult wciąż intensywnie koncertuje, a ich występy przyciągają publiczność w
całym kraju.

Sekstet Jana "Ptaszyna" Wróblewskiego
Data: 15.10.2016, godz. 21:00

Miejsce: Blue Note, ul. Kościuszki 79

FB: www.facebook.com/events/1830374327191870

Koncert dedykowany będzie mistrzom Jana “Ptaszyna” Wróblewskiego. Usłyszymy kompozycje
Komedy i Trzaskowskiego, w aranżacjach Wróblewskiego.
Koncert przeplatany licznymi anegdotami i fachowymi ocenami podejścia do jazzu w swoim
niepowtarzalnym stylu prezentuje sam lider. Jest on niedoścignionym propagatorem muzyki jazzowej
w audycji Trzy Kwadranse Jazzu na antenie Programu 3 Polskiego Radia, a przy tym wspaniałym,
utytułowanym licznymi nagrodami muzykiem, kompozytorem i aranżerem.

Czesław Śpiewa
Data: 16.10.2016, godz. 19:00

Miejsce: Sala Wielka, CK Zamek, ul. Święty Marcin 80/82, Poznań

Strona internetowa artysty: www.facebook.com/czeslawspiewa

FB: www.facebook.com/events/1069440373149905

Muzyka Czesław Śpiewa jest wypadkową nietuzinkowych żartów i biograficznych anegdot każdego z
członków zespołu. W koncertowym repertuarze znajdą się piosenki zarówno z najnowszej płyty, jak i
poprzednich “Debiut” i “Pop”. Muzycy zabiorą swoich słuchaczy w zwariowaną podróż do krainy
finezyjnych dźwięków tanga, popu, folku i awangardy, używając przy tym szerokiej gamy
instrumentów. Szklane dzwoneczki, rozmaite dęciaki, akordeony i ukulele to tylko kilka elementów
spośród wielu trybików tej muzycznej machiny.

Julia Pietrucha
Data: 16.10.2016, godz. 20:00

Miejsce: MTP, Pawilon nr 2, ul. Głogowska 14

Strona internetowa artysty: juliapietrucha.com

FB: www.facebook.com/events/622121627958804

Julia Pietrucha to aktorka serialowa i filmowa. W kwietniu 2016 roku samodzielnie wydała swój
debiutancki album Parsley zainspirowany kilkumiesięczną podróżą po Azji. Płyta prezentuje 15
autorskich piosenek w balladowym klimacie pop, z elementami folku i wiodącymi dźwiękami ukulele.
Projekt powstał we współpracy z najbliższymi przyjaciółmi, a oprawę graficzną stworzył scenograf
Ian Dow. Cały pierwszy nakład płyty został wyprzedany i znalazł się pośród najpopularniejszych w
serwisie iTunes. Sam album spotkał się z bardzo dobrym uznaniem krytyki. Debiut został
scharakteryzowany jako zaskakujący i porywający.

The best of Renata Przemyk

Data: 19.10.2016, godz. 20:00

Miejsce: Blue Note, ul. Kościuszki 79

Strona internetowa artysty: renataprzemyk.art.pl

FB: www.facebook.com/events/1767395736810072

Renata Przemyk jest artystką konsekwentnie podążającą własną drogą i nie poddającą się
zewnętrznym wpływom. Jej twórczość jest niebanalna, melodyjna, a jednocześnie błyskotliwie
zaaranżowana i zgrana.

Ten Years After
Data: 27.10.2016, godz. 20:00

Miejsce: Eskulap, ul. Przybyszewskiego 39

FB: www.facebook.com/events/481489012046234

Ten Years After to pełen pasji i energii zespół grający blues-rocka. Wykonują stare przeboje zespołu
dodając do nich więcej bluesowego smaczku a partie bassu są ozdobą każdego utworu. To będzie
sentymentalna uczta dla tych co pokochali blues-rocka wiele lat temu i do dnia dzisiejszego ten
gatunek muzyczny jest ich ulubionym. Bo TEN YEARS AFTER to żywa legenda tego gatunku.

Kortez
Data: 29.10.2016, godz. 20:00

Miejsce: Sala Ziemi, MTP, ul. Głogowska 14

FB: www.facebook.com/events/1234735279883528

Kortez - kompozytor, wokalista, tekściarz, wyedukowany pianista i puzonista z zacięciem do muzyki
klasycznej. Obdarzony jest wyjątkowym, głębokim i lekko szorstkim głosem z którego umiejętnie
korzysta. Wysoki, małomówny o melancholijnym spojrzeniu. Godny zaufania. Prawdopodobnie jeden
z największych talentów na naszym rynku. 24 września 2015 roku ukazała się jego debiutancka płyta
“Bumerang”, która jest intymnym zbiorem opowiadań o miłości i jej braku. Kortez nagrodzony został
między innymi Fryderykiem w kategorii “Debiut Roku”. Podczas 53. festiwalu Polskiej Piosenki w
Opolu artysta odebrał nagrodę imienia Anny Jantar.

TSA
Data: 30.10.2016, godz. 20:00

Miejsce: Blue Note Poznań Jazz Club, ul. Kościuszki 79 (gmach CK Zamek), Poznań

FB: www.facebook.com/events/1724397054483585

TSA to zespół należący do kanonu polskiej muzyki rockowej koncertujący nie tylko w Polsce, ale i
krajach europejskich oraz za oceanem w USA i Kanadzie. W kwietniu 2004 roku ich album "Proceder"
okazał się jedną z najlepiej sprzedających się płyt rockowych w Polsce, tak jak ich legendarne już
albumy - "TSA - czerwony", "Rock'n'Roll", "Spunk", obie wersje "Heavy Metal World". Zespół
otrzymał nominację do nagrody Fryderyka i Paszportu Polityki, został zespołem nr 2 w plebiscycie
magazynu "The Rock", a ich utwór "List XX" trafił na szczyt Rockowej Listy Przebojów Programu I
Polskiego Radia.

foto: aniadabrowska.com

