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II Festiwal Koszalin BassFest!
23.09.2022 godz. 19- Koncert Diakanda
To uznany szczególnie na zagranicznym rynku muzycznym szczeciński zespół grający world music. W
swojej twórczości Dikanda stawia na autentyczność stylu – poszukuje nowych nurtów i większość
utworów jest oryginalnymi kompozycjami. Muzyczne inspiracje czerpie z tradycyjnych, folkowych
brzmień szeroko rozumianego orientu – od Bałkanów, przez Izrael, Kurdystan, Białoruś po Indie. W ich
utworach można usłyszeć głównie brzmienia bałkańskie i cygańskie.
Zespół istnieje od 1997 r. Dikanda ma w swoim dorobku 7 płyt – w tym DVD Live nagrywane w
zakopiańskim Teatrze Witkacego, setki koncertów (głównie w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, ale
również w Rosji, Indiach oraz w USA), zdobyli także liczne nagrody – w tym „Płyta roku” niemieckiego
czasopisma „Folker” przyznana w 2005 roku za „Usztijo”.
Koncerty Dikandy to niezwykle emocjonalna podróż po etnicznych brzmieniach, żywiołowe spotkanie
pełne energii, charyzmy, prawdziwych uczuć. Charakterystyczne dla Dikandy jest tworzenie nowych
słów w tekstach utworów, w ten sposób powstał oryginalny język grupy – „dikandisz”.
24.09.2022 godz.19.00 - koncert Michał Bąk Quartetto
Michał Bąk “Quartetto” to próba połączenia dwóch światów, jakimi są muzyka barokowa i współczesna
improwizacja jazzowa. Te inspiracje wynikają z bogatego doświadczenia lidera Michała Bąka jako
kontrabasisty biorącego udział w licznych projektach, także muzyki dawnej. Do składu zaprosił on
trójmiejskich muzyków:
Sławek Koryzno – perkusista
Emil Miszka – trębacz
Piotr Chęcki – saksofonista
Michał Bąk jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach na
wydziale klasycznym oraz jazzowym. Poza autorskim kwartetem współtworzy między innymi Orkiestrę
Historyczną OH!, Arte Dei Suonatori, Goldberg Baroque Ensemble, Holland Baroque, Orkiestrę
Kameralą Progress, Orkiestrę Muzyki Dawnej KORE, Kamil Piotrowicz Quintet, Chęcki/Zienkowski
Quartet, Nene Heroine. Płyta została wydana przez Alpakę Records 6 września.
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