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STANISŁAW

Górka

przedstawiają ofertę koncertową

POCZTÓWKA ZE LWOWA

Koncert piosenek lwowskich
w nowoczesnych,
brawurowych
oraz tradycyjnych
aranżacjach

Stanisława Górki

w wykonaniu zespołu
Projekt Volodia
z udziałem znakomitego
i lubianego aktora

Pocztówka ze Lwowa – to czwarty album Projektu
Volodia rodem z Wrocławia, który sięgnął do
bardzo bogatego zbioru lwowskich piosenek, nie
tylko z okresu 20- lecia międzywojennego, ale
również tych napisanych w późniejszym czasie
przez twórców, rodowitych Lwowiaków – już na
emigracji.
Koncert wzbogacony o występy Stanisława Górki i
Andrzeja Perkmana wkomponowując elementy
spektaklu "Lwowskie Piosenki Tońca" . Podczas
koncertu będzie można wysłuchać wiele anegdot
lwowskich opowiedzianych w barwnej i
humorystycznej postaci przez Stanisław Górkę.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Prof. dr hab. Stanisław Górka
Wieloletni nauczyciel akademicki
w PWST im. Al. Zelwerowicza w
Warszawie, gdzie autorską metodą
uczył studentów emisji głosu
(impostacji), wykładowca SWPS
Uniwersytetu
Humanistycznospołecznego
(emisja głosu).
Widzowie pamiętają Stanisława
Górkę przede wszystkim z serialu
"Plebania", w którym grał rolę
Zbyszka - kościelnego, ale także z
filmów
Kazimierza
Kutza:
"Zawrócony",
"Pułkownik
Kwiatkowski"
oraz
Andrzeja
Wajdy: "Dyrygent" i "Biesy".

Aktor teatralny, filmowy i
telewizyjny, pedagog.
Absolwent Państwowej Wyższej
Szkoły Teatralnej im. Al.
Zelwerowicza w Warszawie. Od
ukończenia w 1977 roku studiów
występował w zespole Teatru
Współczesnego w Warszawie
(do 2006 r.), współpracował
również
z
Teatrami:
Dramatycznym i Nowym w
Warszawie, Bałtyckim Teatrem
Dramatycznym w Koszalinie
oraz Teatrem Polskim w
Bydgoszczy.

Projekt Volodia to
Setki koncertów w całej Polsce zagranych wśród czołowych artystów
6 oficjalnie wydanych albumów
Koncert „Nowe brzmienie Włodzimierza Wysockiego” w studio im. Agnieszki
Osieckiej transmitowany w programie Trzecim Polskiego Radia
Album „Nie chcę być poetą” wybrany płytą tygodnia w Radiowej Trójce
„Pocztówka ze Lwowa” w muzycznym podsumowaniu 2020 przez dziennikarzy
Polskiego Radia wybrana jako jedno z NAJWAŻNIEJSZYCH MUZYCZNYCH WYDARZEŃ
minionego roku
Koncerty Projektu Volodia często były uznawane za lokalne, najważniejsze
wydarzenie kulturalne roku
Płyta „Projekt Volodia gra Grzesiuka” wg Radia WNET – JEDEN Z ALBUMÓW ROKU
2021 !!!

VIDEO

https://youtu.be/-kE8cD6VyF4
https://youtu.be/LsvtRulxDMw
https://youtu.be/C3WqDvSZWes

Zespół Projekt Volodia powstał w 2007 roku,
do
którego
pomysłodawca
Janusz
Kasprowicz- muzyk, aranżer, autor tekstów,
zaprosił wrocławskich muzyków, grających
na co dzień: jazz, rock, flamenco, blues,
piosenkę literacką. Przedstawił on wizję
zaaranżowania i wykonania utworów
znanego barda i aktora Włodzimierza
Wysockiego, którego jest dożywotnim
wielbicielem.

O zespole
kilka słów
Po pozytywnym i przychylnym
przyjęciu przez odbiorców wydanej w
2011 r. pierwszej płyty live p.t.
„Piosenki Włodzimierza Wysockiego”
oraz sukcesach na koncertach w całym
kraju, muzycy przygotowali nowy
materiał, który wypełnił drugi album
p.t. „To męski świat” – wyd. 2013 r. Na
płycie
poza
brawurowo
zaaranżowanymi utworami takich
wykonawców jak L. Cohen, T. Waits,
Tiger Lillies pojawiły się własne
kompozycje do twórczości A. Bursy,
czy nieznanych, frywolnych wierszy
W. Broniewskiego. W 2018 roku
Projekt Volodia wydał kolejną płytę
zatytułowaną „Nie chcę być poetą”.
Stworzono muzykę do wierszy W.
Broniewskiego, A. Bursy, Czesława
Miłosza, a także do tekstów Romana
Kołakowskiego i Janusza Kasprowicza.

W 2020 roku premierę miała czwarta płyta Projektu Volodia „Pocztówka ze Lwowa”, na której
zarejestrowane zostały popularne piosenki przedwojennego Lwowa oraz utwory powstałe po
II Wojnie Światowej napisane przez m.in. twórców wchodzący w skład „Lwowskiej Fali” – na
emigracji. I tak od wydania pierwszej płyty, po 10 latach, na rynku muzycznym pojawił się piąty
album zatytułowany „Projekt Volodia gra Grzesiuka”. W tym nietuzinkowym wydawnictwie
muzycy Projektu Volodia sięgnęli do bardzo bogatego zbioru przedwojennych i wczesnopowojennych piosenek ulic Warszawy, spopularyzowane w latach 50 i 60 XX w. przez
legendarnego barda stolicy – Stanisława Grzesiuka.

Janusz Kasprowicz
wokal, gitara basowa

Bogdan Bińczak
akordeon, butelkofon, instr. perkusyjne, melodyka

Robert Gawron
gitara klasyczna, ukulele, banjo

Marcin Kotlarski
gitara elektryczna

Tomek Burzyński
perkusja

Zapraszamy do kontaktu
Management
Janusz Kasprowicz
tel. 502 665 154
biuro@agentmuzyczny.pl

Impresario
Barbara Pokrywka
tel. 789 357 241
impresario@projektvolodia.pl

https://projektvolodia.pl/

