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Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 15 stycznia 2020 r.
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Koncert w ramach obchodów 100. rocznicy powrotu Pomorza i Kujaw do Wolnej Polski, 
objętych Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 
w Stulecie Odzyskania Niepodległości



Koncert Tryptyk Niepodległa to niezwykła muzyczna opowieść o dążeniu do Niepod-
ległości w wyjątkowej multimedialnej oprawie oraz trzech aktach. To koncert młodych, 
wybitnych indywidualistów polskiej sceny muzycznej (Krzysztof Iwaneczko, Adam Le-
mańczyk, Maciej Olesiński), podczas którego zaprezentowane zostaną zupełnie nowe 
utwory muzyczne, utrzymane w kanonach muzyki rozrywkowej, do tekstów wybitnych 
polskich poetów (Mickiewicz, Konopnicka, Ujejski, Norwid). Pośród tekstów odnaj-
dziemy również listy ludności cywilnej i żołnierzy do rodzin. 

To wszystko składa się na wyjątkowy koncert, przepełniony autentycznymi emocjami, 
które stanowią fuzję historii i teraźniejszości. Trzeci akt wieńczą utwory powstałe w tzw. 
XX – leciu międzywojennym, co stanowi chronologiczną klamrę dla opowieści. Aran-
żacje stworzone zostały są w duchu tamtej epoki, przy użyciu współczesnych technik 
wyrazowych i kompozycyjnych. Artyści czerpią garściami z dokonań poprzedników, 
korzystając z dobrodziejstw XXI wieku. Dzięki temu piosenki stały się niezwykle przy-
stępne dla dzisiejszego, młodego odbiorcy, zachęcając do udziału w spektaklu wszyst-
kie pokolenia. 

Koncert podzielony jest na 3 części (Niewola / Walka / Wolność), a całość spaja umie-
jętnie poprowadzona narracja. Scenariusz i reżyseria koncertu odchodzi od stereoty-
powych formatów, a wymagająca lekcja polskiej historii w wizualnej oprawie, staje się 
dużo bardziej atrakcyjna i zrozumiała, szczególnie dla młodszego pokolenia. Koncert 
„Tryptyk Niepodległa” to opowieść o nas samych, o wierze w czasach trudu i niewoli, 
o dobrej walce i wolności. To wydarzenie pełne nadziei, dające poczucie, że na między-
narodowym forum jesteśmy silni, wielcy i Wolni.
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