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Rok: 2018
Aleje - tu się dzieje!: Jazz Tradycyjny – koncert Paulski
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/Białowolski Quartet
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Data:
21 czerwca 2019 godz. 20:00
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zamiłowania do muzyki ery
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czasach chęć bezpośredniego
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Liderzy zespołu poznali się w
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i
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;maj
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;kwiecień edukatora Barry’ego Harrisa w
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których obaj uczestniczyli.
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jest tradycja muzyki bebopu
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filmów
i
musicali
amerykańskich lat 30. i 40. W
repertuarze znajdują się mało
już dziś znane standardy
jazzowe, dawniej wykonywane
przez m.in: Nat King Cole’a,
Ellę
Fitzgerald,
George’a
Shearinga, Buda Powella czy
Barry’ego Harrisa. Na tym
gruncie Paulski i Białowolski
tworzą
również
własne
kompozycje przeznaczone na
kwartet. W skład kwartetu
wchodzą
doświadczeni,
wielokrotnie
nagradzani
muzycy,
koncertujący
w
Polsce i za granicą.
Galeria:
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Pozostałe wydarzenia
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