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W programie utwory F. Chopina: 

 Preludium e-moll op. 28
Etiuda a-moll op.10 nr 2
Nokturn fis-moll op. 48 
Polonez fantazja op. 60

przerwa
 Sonata b-moll op. 35

Grave. Doppio movimento
Scherzo

   Marche funèbre
Finale presto

To  muzyka,  która  wciąga  od  pierwszej  nuty,
trzyma  w  zaciekawieniu  i  przyjemnym  uczuciu
słuchania utworów naprawdę doskonałych…
 
   „Jeżeli  Chopin  rzeczywiście  komponował
wyłącznie na prawą rękę, jak narzekał gderliwie
Wagner,  to  może  właśnie  Andrzej  Jagodziński
dopisał brakujący akompaniament” – tak jazzowe
kompozycje Jagodzińskiego, będące interpretacją
utworów Chopina, określił Brian Orton. 

   „Jagodziński – w swojej dziedzinie pianista
tknięty  niewątpliwie  iskrą  geniuszu,  z  tą
charakterystyczną  dla  mistrzów  jazzu
zdolnością gry  jakby  ponadfortepianowej  –
przy  współudziale  swoich  znakomitych
partnerów,  rozwija  Chopinowske  elementy
formy w fascynujące kompozycje jazzowe”.

Bohdan Pociej
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JAGODZIŃSKI TRIO

w składzie:
Andrzej Jagodziński

Adam Cegielski
Czesław Bartkowski

O MUZYKACH:
Andrzej  Jagodziński, to  jeden  z  najlepszych
pianistów  w  Polsce,  kompozytor  i  aranżer. 
Ukończył Konserwatorium im. Fryderyka Chopina
w Warszawie  (specjalizacja:  waltornia).  W  1979
roku zdobył  nagrodę „pianisty roku” na  Old  Jazz
Meeting Złota Tarka.

Grał  z  najlepszymi  grupami  jazzowymi
w Polsce. W roku 1993 stworzył zespół firmowany
swoim  nazwiskiem  –  Andrzej  Jagodziński  Trio.
Nagrał  kilkanaście  płyt.  Był  wielokrotnie
nominowany  do  nagrody  Fryderyka  w  kategorii
Artysta Jazzowy Roku, a otrzymał ją w roku 1994. 

Jagodziński  koncertował  niemalże  w  całej
Europie, Australii, Stanach Zjednoczonych, Indiach,
Kuwejcie,  w  republikach  byłej  ZSRR,  na  Kubie
oraz  podczas  wszystkich  czołowych  festiwali
jazzowych w Polsce. 
Adam Cegielski, basista, absolwent warszawskiego
Konserwatorium   zdobywca nagród na The Europe
Jazz Competition w Belgii oraz The European Jazz
Competition  w  Leverkusen  (w  Niemczech).   W
1994  roku  ogłoszony  trzecim  najlepszym  basistą
przez czytelników Jazz Forum.

Gra w Trio Andrzeja Jagodzińskiego przez
ostatnie 5 lat, a wcześniej w Quintessence Quintet.  
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      A. Cegielski występował też z Kwartetem
Kuby Stankiewicza, z którym nagrał „Northern
Song"  ogłoszony  najlepszą  płytą  roku  przez
czytelników Jazz Forum. 

Artysta  wykonywał  również  utwory
muzyki  klasycznej,  występując  z  orkiestrą
Sinfonia Varsovia, z którą nagrał  kilka płyt pod
batutą Menuhina, Pendereckiego i Maksymiuka
Czesław  Bartkowski,  to  perkusista  jazzowy,
 jedna  z  największych  osobistości  na  scenie
polskiego  jazzu. Występował  z  wyjątkowymi
muzykami  z  całego  świata:  kwintetem
Krzysztofa  Komedy,  kwartetem  Zbigniewa
Namysłowskiego  „Enigmatic”  Niemena,  Trio
Adam Makowicz-Tomasz Stanko, Jan „Ptaszyn"
Wróblewski  Band,  Michał  Urbaniak  i  Urszula
Dudziak  Group,  z  Wojtkiem  Karolakiem,
Henrykiem  Majewskim  i  wieloma  innymi
sławami tego kalibru. 

Artysta współpracował również z Artem
Farmerem,  Aladarem Pege,  Benem Websterem
i Clarkiem Terry.


