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Wojtek Mazolewski Quintet rusza w trasę promującą swoje najnowsze wydawnictwo „Polka Remixed”. Podczas multimedialnego widowiska, muzycy będą reinterpretować i improwizować, inspirując się remiksami z płyty.
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“Dawno żaden polski zespół jazzowy nie wzbudzał tak pozytywnych emocji i nie przyciągał na
koncerty takiej ilości fanów.” - JazzSoul.pl
“Zbudowane przez nich kooperacje zaowocowały stworzeniem ciekawych, niebanalnych numerów,
które słucham na okrągło od kilkunastu dni i wciąż mi się nie nudzą.” - muno.pl
Płyta winylowa „Polka Remixed” wydana przez U Know Me Records jest efektowną reinterpretacją
dobrze znanych utworów z albumu “Polka”, który uzyskał w Polsce status Złotej Płyty. Znalazły się na
niej unikalne remiksy, które są efektem współpracy Wojtka Mazolewskiego z najciekawszymi
muzykami polskiej sceny muzycznej. Na albumie usłyszymy dźwięki zbliżone do klubowej elektroniki
spod znaku RYS z rewelacyjną Justyną Święs (The Dumplings), ale też Metro, O.S.T.R., Enveeg,
Daniela Drumza, Hatti Vatti, Misię Furtak, Yoshi Swxd i innych. Zamieszczone na nowym
wydawnictwie produkcje po raz kolejny potwierdzają status Wojtek Mazolewski Quintet jako jednego
z najbardziej nowatorskich i inspirujących zespołów na polskiej scenie jazzowej.
„Polka Remixed” to album, który idzie z duchem czasu. I nic w tym dziwnego, ponieważ Wojtek
Mazolewski – muzyk, kompozytor i producent – od wielu lat z powodzeniem łączy tradycję z
nowoczesnością. Założyciel i lider Pink Freud oraz Wojtek Mazolewski Quintet. Jeden z najczęściej
grających poza granicami naszego kraju artysta. Laureat prestiżowych nagród muzycznych,
prezentuje nowe oblicze polskiego jazzu, nie tylko w kraju, ale też na licznych koncertach w Europie,
Ameryce Południowej i Japonii. WMQ jest najwyżej notowanym zespołem jazzowym na liście
przebojów Programu Trzeciego Polskiego Radia. Wzbudza nie tylko zachwyt fanów, ale cieszy się
uznaniem krytyków. “Wydaje mi się, że nie ma w Polsce drugiego takiego zespołu, na którego
koncertach z jednej strony ludzie rwaliby się do podrygiwania, a z drugiej pamiętaliby o zwyczaju
nagradzania każdej z solówek oklaskami. Dla mnie to nietypowe połączenie dwóch światów jest
wybitnie interesujące.” - podsumował Jarosław Kowal.
„Polka Remixed” ukazała się na winylu i jest dziełem wyjątkowym, gdyż pokazuje jazzową muzykę
Wojtka Mazolewskiego w świeżej, intrygującej perspektywie. Miłośnicy niebanalnych dźwięków –
obok dobrze znanych utworów z albumu „Polka” – będą mieli okazję usłyszeć ich autorskie
reinterpretacje podczas zaplanowanej na jesień trasy koncertowej. Podczas występów w Polsce,
Słowacji, Białorusi i Węgrzech z całą pewnością nie zabraknie emocji i energii – znaku
rozpoznawczego WMQ. Dodatkowych wrażeń przysporzą na pewno improwizowane wykonania
utworów bazujące na remiksach. Dzięki temu, każdy koncert będzie wydarzeniem niepowtarzalnym.
Kiedy: 10 listopada 2016, godz.19.00
Bilety:

http://biletyna.pl/event/Wojtek-Mazolewski-Quintet-Polka-OCK-Opole-Lubelskie-e37145.html
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Gdzie: sala kinowo-widowiskowa Opolskiego Centrum Kultury, ul. Lubelska 30, 24-300
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Cena biletu: 70zł. / cena biletu: 60zł. - w rzędach: X, XI, XII - wg schematu: link [3]
PROMOCYJNA CENA BILETÓW
dla rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia
w OCK
CENA BILETU 40zł do nabycia w sekretariacie tel.81 827 25 67
(bilety do nabycia także w sekretariacie OCK, tel. 818272567)
Wydarzenie na FB - LINK [4]
[4]
Wojtek Mazolewski Quintet - Get Free
https://www.youtube.com/watch?v=tw_Q0q6JPoA
Wojtek Mazolewski Quintet - Paris
https://www.youtube.com/watch?v=bfY0wA7JlMw
Wojtek Mazolewski Quintet - PUNK-t Gdańsk
https://www.youtube.com/watch?v=YRTFAvw4ji4
Wojtek Mazolewski Quintet - Polka
https://www.youtube.com/watch?v=GXahiun8jnI
Wojtek Mazolewski Quintet - GET FREE (Hatti Vatti Rework)
https://www.youtube.com/watch?v=_mC93Wy8BVo
Wojtek Mazolewski Quintet - PARIS feat. Justyna Święs (RYSY Remix)
https://www.youtube.com/watch?v=Z4Rt9Pym4k8
Informacje o zespole na portalach społecznościach:
https://www.facebook.com/wojtek.mazolewski
https://www.instagram.com/wojtekmazolewski/
https://twitter.com/WMazolewski
https://www.youtube.com/user/WojtekMazolewski
http://www.mazolewski.com
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