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Koncert „Dźwięki nieutracone” z

cyklu „Artyści Andersa” – Białystok,

22 stycznia 2023

22 stycznia 2023 r. w białostockim kinie TON (Rynek
Kościuszki 2) odbył się koncert pt. „Dźwięki nieutracone” z
cyklu „Artyści Andersa”, podczas którego przypomniano
twórczość Jerzego Petersburskiego, Mariana Hemara i
Henryka Warsa.

Podczas koncertu „Dźwięki nieutracone” artyści przypomnieli
twórczość legendarnych kompozytorów i autorów tekstów –
Jerzego Petersburskiego, Mariana Hemara i Henryka Warsa –
oraz przywołali wspomnienia związane ze starym kinem i
piosenkami z lat 20. i 30. ubiegłego wieku. Artyści w Armii
Andersa towarzyszyli żołnierzom, razem z nimi dzielili trudny los
na obczyźnie, ale byli też wizytówką Polski, ambasadorami
polskiej sprawy, a generał Anders wykorzystywał ich występy
przy rozmowach o losach naszego kraju.

Przypomniane zostały szlagiery, które w oryginale wykonywali
artyści tacy jak Hanka Ordonówna, Adolf Dymsza, Mira
Zimińska-Sygietyńska, Eugeniusz Bodo czy Aleksander
Żabczyński, a wszystkiego dopełnił taniec i wspaniała orkiestra
prowadzona przez Sylwię Janiak-Kobylińską.

Ponad 250-letni budynek kina Ton był i jest niemym świadkiem
wielu wydarzeń w Białymstoku – działał tu szpital, drukarnia,
kwiaciarnia, a nawet zakład pogrzebowy. Przez pewien czas
rozwijało się tu prężnie kino Świat, a na scenach można było
podziwiać Hankę Ordonównę, Lodę Halamę czy Chór Juranda.

Wykonawcy:

Magdalena Chmielecka – sopran

Barbara Lewicka – sopran

Katarzyna Syguła – sopran

Grzegorz Piotr Kołodziej – baryton

Marcin Miloch – baryton

https://szlakinadziei.ipn.gov.pl/sn/wystawy/postacie/91559,Hanka-Ordonowna-1902-1950.html
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Szymon Kobyliński – bas

Tancerki i Tancerze Akademii Tańca Smooth – Pruszcz
Gdański

Orkiestra – Bałtycka Filharmonia Młodych

Dyrygent – Sylwia Janiak-Kobylińska

Reżyserem i osobą prowadzącą rewię jest Anna Fedyniak-
Kołodziej – prezes Fundacji Kultura.Teraz!

Koncert został organizowany przy współpracy z białostockim
oddziałem IPN.
Patroni medialni: TVP3 Białystok, Polskie Radio Białystok,
„Gazeta Współczesna”, „Kurier Poranny”.
Wydarzenie jest częścią projektu edukacyjno-memoratywnego
„Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności”.
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