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Grechuta Festival 2014 

Koncert Laureatów Konkursu na interpretacje piosenek z repertuaru Marka Grechuty 

Kamil Bednarek z zespołem 

11 października 2014, godz. 19:00 Klub Studio, Kraków 

 

 Konkurs na interpretacje utworów z repertuaru Marka Grechuty jest głównym elementem 

tegorocznego Grechuta Festival. Spośród ponad sześćdziesięciu zgłoszeń nadesłanych drogą 

internetową wybrano piętnastu finalistów. W czasie finału (10 października) jury w składzie:  Danuta 

Grechuta (przewodnicząca), Monika Jakowczuk, Rafał Olejniczak (Redaktor Naczelny Radia ZET), 

Michał Zabłocki, Zygmunt Konieczny, Piotr Poraj Poleski wyłoni zwycięzców tegorocznego konkursu. 

Podczas Koncertu Laureatów usłyszymy i zobaczymy wykonawców, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca 

w Konkursie oraz zdobywców wyróżnień. Dowiemy się również, kto otrzymał Nagrodę Internautów 

Grechuta Festival 2014. 

 Drugą część wieczoru wypełnią występy gwiazd – Pauliny Bisztygi i Kamila Bednarka. 

„Poetki świata” to koncert Pauliny Bisztygi złożony z pieśni, między innymi: Lhasy de Sela i Mercedes 

Sosy, ale również autorskich – śpiewanych na przestrzeni lat, w różnych aranżacjach i osobowych 

konfiguracjach. Wzięcie na warsztat repertuaru Pieśniarek – kultowych i charyzmatycznych, jest 

próbą zmierzenia się z czymś ważnym, wartościowym muzycznie i ideologicznie. Przykładowo: 

„Solo le pido adios” to utwór, który w Ameryce Południowej śpiewały tłumy gromadzące się na 

stadionowych koncertach Sosy i jest on czymś w rodzaju nieformalnego hymnu. Wszystkie pieśni, 

choć autorsko zaaranżowane, śpiewane są w oryginalnych językach: angielskim, hiszpańskim  

i francuskim. Bisztydze towarzyszą doskonali muzycy: Jacek Serczyk (gitara akustyczna), Jarek Wilkosz 

(kontrabas), Przemek Sokół-trąbka (klawisze), Gerta Szymańska (instrumenty perkusyjne). 

 

Kamil Bednarek to muzyczne odkrycie sceny reggae ostatnich lat. Laureat jednego 

z popularnych talent shows. Współzałożyciel zespołu Star Guard Muffin. W ubiegłym roku 

zaprezentował swoją interpretację utworu „Dni, których nie znamy”, która trafiła na ścieżkę 

dźwiękową filmu „Wałęsa. Człowiek z nadziei” wyreżyserowanego przez Andrzeja Wajdę. 
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Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków. 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. 

 

Informacji udziela: 

Jakub Baran 

Rzecznik prasowy 

tel. +48 606 36 55 90 

jakubbaran@grechutafestival.pl 

www.grechutafestival.pl/media  
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