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                    JAZZTOPAD 2011 
 

  
W ciągu trzech ostatnich lat udało się nam zbudować festiwal, który uznawany jest za 

jeden z najbardziej znaczących festiwali jazzowych nie tylko w Polsce, ale również w 

Europie. Dzieje się tak głównie z powodu bardzo rzadkiej formuły festiwalu: koncerty są 

przygotowywane specjalnie na nasze zamówienie. W ramach ostatnich trzech edycji 

udało się zaprosić po raz pierwszy do Wrocławia najważniejszych artystów jazzowych na 

świecie i namówić ich, żeby specjalnie dla nas napisali nowe kompozycje. Jazztopad stał 

się festiwalem, na którym gwiazdy chcą mieć premiery swoich utworów! Kompozycje 

Terje Rypdala sprzed dwóch lat oraz Johna Surmana z 2010 roku będą wydane 

przez wytwórnię ECM.        

Konsekwentnie też udaje się realizować koncepcję prezentowania największych gwiazd 

jazzu. Dwa lata temu wielkim wydarzeniem był koncert kwartetu Wayne’a 

Shortera. W zeszłym roku - jedyny europejski koncert duetu Gary Peacocka  

i Marca Coplanda oraz w opinii wielu, najważniejszy koncert jazzowy w ciągu 

ostatnich lat w Polsce - kwartetu Charlesa Lloyda.  

W listopadzie 2011 roku festiwal rozpocznie się od wydarzenia, które  

z pewnością będzie jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym wydarzeniem 

jazzowym w naszym kraju. 6 listopada w  Regionalnym Centrum Turystyki Biznesowej 

wystąpi sam Sonny Rollins. Będzie to jedyny koncert  

w Polsce. Premiera Uri Caine’a, polsko-niemiecki maraton jazzowy, kolejna odsłona 

JazzPlaysEurope LABORATORY,  warsztaty mistrzowskie, to tylko niektóre z wydarzeń, 

które czekają nas podczas festiwalu. 

Współpracą z Jazztopadem interesują się najważniejsze festiwale jazzowe  

w Europie. Chodzi tu m.in. o zaproszenie do inicjatywy o nazwie Take Five Europe, 

która zapoczątkowana była przez London Jazz Festival w 1994 roku. W tym roku 

London Jazz Festival zdecydował się rozszerzyć ten bardzo udany program na inne kraje  

i zaprosił do tego wąskiego grona największe festiwale jazzowe w Europie: Molde Jazz 

Festiwal, North Sea Festival, Sous Les Pommiers Jazz Festival. W tym gronie 

znalazł się również Jazztopad. Jest to dla nas wielkie wyróżnienie. 

Warto wspomnieć również o tym, że najważniejszy opiniotwórczy portal jazzowy na 

świecie - allaboutjazz.com zamieścił w zeszłym roku zapowiedź festiwalu Jazztopad. 

Jest to pierwszy taki przypadek w kontekście festiwali jazzowych  

w Polsce. Jako jedno z niewielu wydarzeń kulturalnych we Wrocławiu Jazztopad 

otrzymał Patronat Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku. Jest 

to niezwykle ważny dowód uznania dla Jazztopadu, jako festiwalu prezentującego szanse 

i możliwości, które niesie integracja europejska. 



 

 
Audytorium Regionalnego Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu 

 6.11.2011       Sonny Rollins  

                       jedyny koncert w Polsce 

 

Sala koncertowa Filharmonii Wrocławskiej 

12.11.2011      Fred Hersch Trio 
                          pierwszy raz w Polsce 

                                  

 

Sala koncertowa Filharmonii Wrocławskiej 

13.11.2011      Bobo Stenson/Jon Fält 

                       jedyny koncert w Polsce 

 

Sala koncertowa Filharmonii Wrocławskiej, 

19.11.2011      David Liebman/Richie Beirach 

                       jedyny koncert w Europie 

 

Sala koncertowa Filharmonii Wrocławskiej 

20.11.2011      JazzPlaysEurope: LABORATORY 3 

                       jedyny koncert w Polsce 

 

Sala koncertowa Filharmonii Wrocławskiej 

26/27.11.2011 24 hour run 
                                    projekt będący częścią Sezonu Kultury Północnej Nadrenii i Westfalii w Polsce 

 
 

Sala koncertowa Filharmonii Wrocławskiej 

27.11.2011      Uri Caine + Lutosławski Quartet Wrocław  

                       premiera kompozycji na zamówienie festiwalu 

 
 
 

Program  

Festiwalu Jazztopad 2011 



Sonny Rollins 
Saxophone Collosus – to nie tylko tytuł 

przełomowego albumu Rollinsa,  ale także 

przydomek określający jego wyjątkową 

pozycję w świecie jazzu. 

Dwukrotny laureat Grammy, zdobywca 

„muzycznego Nobla” – Polar Music 

Prize, seryjny zwycięzca plebiscytów 

magazynów jazzowych. Rollins to ostatni  

z gigantów jazzu, ogniwo łączące 

współczesną muzykę z legendami.  

Louis Armstrong, Miles Davis, Billie 

Holiday – Rollins grał z największymi 

 z wielkich. Przez ponad pół wieku kariery 

muzyk tworzył kompozycje i albumy, 

które wpisały się historię jazzu. 

Najważniejsze to „Saxophone Colossus”, 

„Tenor Madness”, „The Freedom Suite”, 

ale wymienić należałoby też wiele innych.  

W 2006 roku zwyciężył w rankingu 

magazynu Downbeat w kategoriach 

„Jazzman roku”, „Saksofonista Roku” 

oraz „Nagranie Roku” za album „Without 

a Song”.  W 2010 zwyciężył jako 

„Saksofonista Roku”.  

2 marca 2011 roku Rollins otrzymał  

z rąk Prezydenta USA Barracka Obamy 

odznaczenie 2010 National Medal  

of  Arts, przyznawane przez National 

Endowment for the Arts (NEA).  Jest to 

najwyższe wyróżnienie, jakie może 

otrzymać artysta w Stanach 

Zjednoczonych. „Od ponad 50 lat Sonny 

Rollins zachwyca słuchaczy, wpływa na 

kolejne pokolenia muzyków swoją 

wrażliwością na melodię, stylem gry  

i popisami solowymi. Razem  

z Prezydentem i mieszkańcami USA chylę 

przed nim czoła” – mówił podczas 

uroczystości Rocco Landesman, 

przewodniczący NEA. 

 



Wyjątkowe wydarzenie w historii 

festiwalu! Światowe premiery to już 

tradycja Jazztopadu, które znajduje 

uznanie na arenie międzynaro -

dowej. W tym roku amerykański 

pianista i kompozytor Fred Hersch 

przygotuje kompozycję na trio 

jazzowe oraz orkiestrę 

symfoniczną. 

Hersch, jest słusznie uznawany za 

jednego z najwybitniejszych 

artystów jazzowych na świecie. Jest 

powszechnie ceniony za 

reinterpretacje jazzowej klasyki,  

świeże pomysły i nadzwyczajną 

technikę. Określany jest jako „poeta 

wśród pianistów”. Był trzykrotnie 

nominowany do nagrody Grammy, 

nagrał ponad 20 płyt jako solista  

i lider. Wysoko ceniony jest też jako 

kompozytor. Jego kompozycje 

wykonywane  były m.in.  

w  Carnegie Hall. Warto przy tym 

pamiętać jak zaczynał czyli od 

pracowitego szlifowania swoich 

umiejętności jako sideman u boku 

wielkich mistrzów (Stan Getz, Joe 

Henderson, Charlie Haden) czy 

podczas interpretacji największych 

jazzowych standardów. 

Fred Hersch + Orkiestra Symfoniczna 

Filharmonii Wrocławskiej 
Światowa premiera kompozycji na zamówienie festiwalu 

 



Bobo Stenson/ Jon Fält 

Skandynawia dała światu wielu wspaniałych pianistów jazzowych, wystarczy 

wspomnieć choćby Esbjorna Svenssona, czy Torda Gustavsena. Jednym z 

wielkich skandynawskich pianistów jest też niewątpliwie Bobo Stenson. Od 

niemal 40 lat nagrywa dla legendarnej wytwórni ECM, na koncie ma 

współpracę z największymi światowego jazzu: Sonnym Rollinsem, Stanem 

Gettem, Donem Cherry. W latach 70-tych razem z Janem Garbarkiem 

tworzył wybitny kwartet, który przyniósł Stensonowi uznanie i prestiż, jako 

jednemu z najciekawszych przedstawicieli współczesnej pianistyki jazzowej. 

Polska publiczność zna go dobrze z „Litanii” Tomasza Stańko, płyty, która 

weszła do kanonu europejskiego jazzu. O stylu Stensona mówi się, że to 

połączenie melodyjności McCoya Tynera oraz nastrojowości i abstrakcji 

typowej dla wczesnej twórczości Keitha Jarreta. Jednak Bobo Stenson łączy 

te elementy w unikalną całość, tworząc swój własny muzyczny język. Między 

innymi za to trzy lata temu został uhonorowany prestiżową nagrodą 

European Jazz Prize. 



 

 

 

David Liebman/Richie Beirach 
jedyny koncert w Polsce 

Współpraca tych dwóch artystów trwa już 

niemal 40 lat i jest bardzo intensywna. 

Liebman (saksofon) i Beirach (fortepian) 

spotkali się pierwszy raz Lookout Farm. 

Szybko okazało się, że porozumienie 

między nimi jest niemal telepatyczne, 

więc występowanie w duecie było tylko 

kwestią czasu.  Saksofon/fortepian to 

rzadka kombinacja w jazzie, ale 

poruszające, skupione dialogi dwójki 

artystów pokazują piękno grania w tak 

małym składzie. 

 

David Liebman swoją jazzową podróż 

zaczynał w latach 70-tych od mocnego 

wejścia. Pierwsze zespoły tworzył  

z Elvinem Jonesem, Milesem Davisem, 

Chickiem Coreą i innymi. W następnych 

dekadach umacniał swoją pozycję, którą 

potwierdzały kolejne nominacje do 

Grammy oraz prestiżowe wyróżnienia np. 

doktorat Honoris Causa Sibelius 

Academy (Helsinki), Order of  Arts and 

Letters, przyznawany przez rząd Francji.  

Brał udział w nagraniu ponad 100 płyt. 

 

Dojrzała harmonia, wyrafinowana liryka i 

niezwykła kolorystyka plasują Richiego 

Beiracha w jednej lidze z Keithem 

Jarrettem i Chickiem Coreą. Jego 

umiejętności doceniała światowa 

czołówka, do współpracy zapraszali go 

Stan Getz, Lee Konitz czy Chet Baker. 



JazzPlaysEurope:  

LABORATORY 3 

Podczas kolejnego festiwalowego weekendu będziemy świadkami wyniku pracy 

trzeciego już laboratorium jazzowego – JazzLab, które jest kontynuacją 

inicjatywy JazzPlaysEurope – międzynarodowej platformy dla młodych 

jazzmanów z Europy. 

Siedmiu muzyków i kompozytorów z siedmiu krajów europejskich (Polska, 

Niemcy, Belgia, Holandia, Słowacja, Francja i Luksemburg) pojedzie w 

listopadzie do Amsterdamu, aby przez tydzień pracować razem nad nowym 

materiałem. Owoce tej pracy usłyszymy wkrótce potem we Wrocławiu oraz 

sześciu innych europejskich miastach. Dotychczasowe dwie edycje laboratorium 

zakończyły się bardzo dużym sukcesem. Wielką rolę w ramach JazzPlaysEurope 

odgrywa współpraca z Zagłębiem Ruhry – Europejską Stolicą Kultury 2010. 

 



24 hour run 
projekt będący częścią Sezonu  Kultury Północnej Nadrenii i Westfalii w 

Polsce. 

 

 

 
Po dwóch latach bliskiej współpracy Jazzwerk Ruhr i festiwalu Jazztopad  

w ramach międzynarodowej platformy JazzPlaysEurope obie instytucje będą 

organizatorami projektu w ramach Sezonu Kulturowego Północnej Nadrenii  

i Westfalii w Polsce.  

 

Podczas 24 Jazz Marathon  będzie miał miejsce cały konglomerat wydarzeń 

związanych z polskim i niemieckim jazzem. Koncerty, wizualizacje, panele 

dyskusyjne, pokazy filmowe, gotowanie z muzykami… Wszystko  

w przestrzeni miejskiej Wrocławia, historycznego łącznika Polski i Niemiec. Na 

potrzeby wydarzenia zaadaptowane będą Pasaż pod Błękitnym Słońcem, 

Filharmonia Wrocławska, kluby muzyczne, prywatne mieszkania oraz centra 

handlowe. Maraton jazzowy na zakończenie Jazztopadu będzie prezentował 

najciekawszych młodych muzyków jazzowych z Polski  

i Niemiec, Dj-i, artystów wizualnych. Pod koniec listopada Wrocław skupi 

kreatywnych twórców z obu stron Odry, publiczność, dziennikarzy  

i przechodniów.  

 

W centrum tego interdyscyplinarnego projektu jest współczesna scena 

artystyczna i kulturowa obu krajów. Jego celem jest zainicjowanie i promocja 

kooperacji między polskimi i niemieckimi instytucjami oraz artystami z Północnej 

Nadrenii i Westfalii, a także umocnienie już istniejących  instytucjonalnych 

kontaktów w celu długotrwałej międzynarodowej współpracy. W 2012 roku 

projekt zostanie zrealizowany w Niemczech. Uczestnicy będą mogli podjąć 

dyskusję o miejscu muzyki jazzowej w obu krajach oraz o szczególnej roli  

i odpowiedzialności artystów za kształtowanie stosunków polsko-niemieckich. 

Partnerzy projektu pragną w ten sposób wspierać polsko-niemiecki dialog  

w środowisku artystów. Wśród innych instytucji i festiwali uczestniczących  

w Sezonie znalazły się m.in. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Era 

Nowe Horyzonty, Warszawska Jesień, Teatr Wielki, Oprera Narodowa i Stary 

Browar. 

 
 
 



Uri Caine + Lutosławski Quartet Wrocław 

Premiera utworu na zamówienie festiwalu 

Pianista żydowskiego pochodzenia połączył solidne akademickie wykształcenie (także 

kompozytorskie) z niemal nieograniczoną otwartością oraz elastycznością stylistyczną. 

Największą sławę przyniosły mu tyleż obrazoburcze, co erudycyjne opracowania wielkich 

klasyków. Mahler na klezmerską nutę, Bach i latynosi, Mozart w Arabii albo Wagner  

w knajpie? Caine to eklektyzm w najlepszym wykonaniu. Pianista bardzo uważnie śledzi 

kierunki rozwoju światowego rynku muzycznego, czerpie pomysły z jego aktualnych 

tendencji i mód - w połowie lat 90. występował na wspólnych koncertach z DJ-ami  

w Knitting Fatory, od zawsze interesował się eksperymentalną, studyjną muzyką 

elektroniczną.  

Na Jazztopad Uri Caine przygotuje rzecz tylko dla festiwalowej publiczności: kompozycję 

dla Lutosławski Quartet, otwartego i kreatywnego zespołu Filharmonii Wrocławskiej, 

skupiającego się przede wszystkim na wykonywaniu muzyki współczesnej oraz XX wieku.  



            Take Five Europe 
 
 
 
 
 
 
 
 
Od 2004 roku przy London Jazz Festivalu funkcjonuje inicjatywa pod nazwą 

Take Five, skierowana do młodych, utalentowanych muzyków z Wielkiej 

Brytanii. W tym roku projekt rozszerza swoją działalność poza kraj, 

przybierając nazwę Take Five Europe. Do siódmej edycji przystępuje także 

Polska, dzięki staraniom dyrektora artystycznego festiwalu Jazztopad – Piotra 

Turkiewicza. 

 

Take Five Europe obejmuje festiwale: London Jazz Festival, North Sea Jazz 

(Holandia),  Jazz sous les pommiers Festival (Francja),  Banlieues Bleues 

(Francja), Molde Jazz Festival (Norwegia), Jazztopad (Polska). Celem jest 

wyłonienie dziesięciu wybitnych muzyków, po dwóch z każdego z tych 

krajów, którzy w dniach 20-25 lutego 2012 roku spotkają się pod Londynem 

w nieprzeciętnej scenerii farmy ekologicznej Bore Place, aby uczestniczyć w 

warsztatach, wykładach i klasach mistrzowskich z udziałem muzyków, 

publicystów i specjalistów. 

 

Wytypowani muzycy nie tylko będą kształcić swój warsztat muzyczny, ale 

także nauczą się wielu praktycznych zasad, umiejętności przydatnych w 

funkcjonowaniu na dzisiejszym muzycznym rynku. Całe to zaplecze będą 

mogli wdrażać we własnym, lokalnym środowisku. Będą mieli także szansę 

wypromowania swojego  talentu grając na wszystkich partnerskich 

festiwalach, o których prestiżu nie trzeba wiele mówić. Poza tą 

krótkoterminową aktywnością związaną z udziałem Polski w kolejnej edycji 

Take Five Europe idą dalekosiężne korzyści. Młodzi muzycy zdobędą nie 

tylko nowe kwalifikacje, ale przede wszystkim kontakty, co ułatwi im karierę 

międzynarodową, a to jest celem numer jeden. 

 

 



Warsztaty Mistrzowskie 

David Liebman 

Uri Caine 

Jazztopad to nie tylko koncerty. To także okazja aby młodzi muzycy mogli 

uczestniczyć w warsztatach ze światową czołówką jazzu. Zainicjowana  

w ubiegłym roku idea organizowania lekcji mistrzowskich z gwiazdami 

festiwalu, w tym roku rozwija się. 

 

Przedsięwzięcie to pozwoli uczniom i studentom szkół muzycznych podnieść 

swoje umiejętności – nie tylko techniczne, ale też improwizacyjne. Młodzi 

artyści potrzebują pomocy w tym kluczowym momencie pomiędzy studiami  

a zaistnieniem w muzycznym świecie. Początkujący wykonawcy potrzebują 

rad i wskazówek . Kursy mistrzowskie zapewniają idealny kontekst dla 

rozwoju zmysłu  interpretacyjnego i jednocześnie uczą radzenia sobie  

z występami przed publicznością. Najważniejszą rzecz jest jednak,  

że większość uzdolnionych i kreatywnych młodych jazzmanów – również  

ze względów finansowych – nie ma okazji by uczestniczyć często w tego 

rodzaju nauczaniu.  

Warsztaty mistrzowskie z Davidem Liebmanem (saksofon) oraz Uri Cainem 

(fortepian), to wydarzenie nie tylko dla saksofonistów i pianistów,  ale też 

muzyków grających na innych instrumentach. 

 

Warsztaty mistrzowskie już w listopadzie!  



Jazztopad Festival 2010: A Month of  Outstanding Jazz Concerts. Now in its 

seventh year, Jazztopad has quickly established a name for itself  as one of  the 

leading jazz festivals in Poland. Its reputation as a progressive, creative festival, 

however, goes far beyond Poland's borders, and the impressive roster  

of  international artists who have performed here over the years is testament 

to the standing of  the festival; previous editions have hosted the likes of  

Wayne Shoerter, Bill Frisell, Kenny Wheeler, Manu Katche and Terje Rypdal 

among others.  
AllAboutJazz,  1.11.2010 

Jedynym europejskim koncertem dwóch gigantów jazzu Gary’ego Peacocka  

i Marca Coplanda zaczęła się siódma edycja festiwalu Jazztopad. (…)Była to 

piękna zapowiedź listopadowych spotkań z jazzem w filharmonii. 
Gazeta Wyborcza 6.11.2010 

Agata Saraczyńska 

Wrocławski festiwal urósł w potęgę. Jazztopad 2010 przez cały miesiąc 

raczył publiczność premierami, oryginalnymi projektami i megagwiazdami. 

Trzeba przyznać, że z roku na rok z coraz większą pasją dyrektor 

artystyczny Piotr Turkiewicz ściąga na deski Filharmonii Wrocławskiej 

wspaniałych muzyków. Festiwal otworzył krótką przemową prezydent 

miasta Rafał Dutkiewicz i tak tydzień po tygodniu, w jesienną nutę... 
Monika Okrój 

Jazz Forum, styczeń 2011 

 

 



Cykl listopadowych koncertów jazzowych w Filharmonii Wrocławskiej ma już 

kilkuletnią historię. Teraz Jazztopad zaczyna mieć i charakter. Jeśli chodzi  

o obecność gwiazd, to rok temu dyrektor artystyczny Jazztopadu Piotr 

Turkiewicz poszedł va banque: zaprosił kwartet saksofonisty Wayne'a Shortera, 

gitarzystów Billa Frisella (z projektem kameralnym) i Terje Rypdala (z projektem 

symfonicznym) oraz pianistę Gonzalo Rubalcabę (jako solistę).W tym roku szef  

Jazztopadu też gra mocnymi kartami, a gwiazdorski trzon festiwalu tworzą 

artyści skupieni wokół monachijskiej wytwórni ECM. 
Adam Domagała 

Gazeta Wyborcza 4.11.2010 

 
 
 

Festiwal, który powstał siedem lat temu z myślą o połączeniu muzyki 

klasycznej z jazzem, dziś wyrasta na konkurencję dla Jazzu nad Odrą. Po 

świetnych koncertach, m.in. duetu Gary Peacock & Marc Copland i Johna 

Surmana, miesiąc jazzu najwyższej próby zakończy występ kwartetu Charlesa 

Lloyda. Nie bez powodu skład, z którym przyjedzie do nas Amerykanin 

uważany jest za jeden z najważniejszych kwartetów jazzowych na świecie. 
Marta Wróbel 

Polska Gazeta Wrocławska, 25.11.2010  

Na otwarcie festiwalu 5 listopada strzał najwyższego kalibru – Gary Peacock 

i Marc Copland. (…) Widać było wzruszenie muzyków i publiczności. Na 

drugi dzień w interaktywnym profilu festiwalowym pojawił się cytat  

z wypowiedzi Marka Coplanda: „Może raz lub dwa razy w życiu widziałem 

Gary'ego w tak dobrym nastroju po koncercie i z takim entuzjazmem 

wychodzącego na drugi bis... niesamowita publiczność, bardzo dziękujemy!” 
Monika Okrój 

Jazz Forum, styczeń 2011 

 



Do niedawna ten festiwal był tylko cieniem i  młodszym bratem nobliwego 

Jazzu nad Odrą. Obecnie, mimo zaledwie siedmioletniej historii stanowi dla 

niego niemałą już konkurencję, czego potwierdzeniem jest dzisiejszy koncert 

inauguracyjny ze światowymi gwiazdami jazzu w rolach głównych.(…)Ich 

wizyta w stolicy Dolnego Śląska jest szczególna z kilku powodów: na 

wrocławskim festiwalu Copland i Peacock zagrają swój jedyny koncert w 

Europie, dodatkowo na prośbę Piotra Turkiewicza, szefa Jazztopadu, Peacock 

poprowadził w Akademii Muzycznej warsztaty dla studentów 
Rafał Zieliński 

Gazeta Wyborcza 5.11.2010 

Wrocławska impreza to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się 

jazzowych festiwali. 
Magdalena Talik 

Kulturaonline 3.07.2010 

Jazztopad, jak co roku, graniczy z innymi festiwalami  

i koncertami, m.in. Ethno Jazz Festival, Gitara, One Love, Wrocław 

Industrial Festival, jednak poprzez swoją markę –  

a tak już można o tym mówić – wypracował sobie własną publiczność. 
Monika Okrój 

Jazz Forum, styczeń 2011 

 

 



Festiwal odbywa się pod Patronatem Polskiej  

Prezydencji w Unii Europejskiej 



Kontakt: 

Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu 

ul. Marszalka Józefa Piłsudskiego 19 

50-044 Wrocław 

tel  71 343 85 28 

fax  71 342 89 80 

 

Dyrektor Artystyczny 

Piotr Turkiewicz 

 

Koordynator festiwalu 

Adrian Podgórny 

 
 

 

 

 

 


