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O FESTIWALU
Festiwal „Dźwięki Słów” to wielobarwny kalejdoskop muzyczno słownych emocji,
poszukujących sensu poprzez muzykę, teatr, słowo oraz spotkanie z ludźmi.
W dramatycznym czasie wojny tak blisko nas chcemy, aby dźwięki festiwalowych słów
i muzycznych akordów poniosły nadzieję na zwycięstwo miłości i pokoju.
W dniach 9 – 12 czerwca 2022, podczas tegorocznej edycji Festiwalu zaproszeni
Artyści podzielą się z publicznością sentencjami na temat życia i śmierci, ale przede
wszystkim tym co pośród: miłością, wytrwałością, solidarnością uczuć, radością
z czerpania danego nam życia, ale i obawami o moralną kondycję współczesnego
człowieka.
Wspólnie zastanowimy się nad aktualnością doświadczeń, które wpływają na nasze
życie, uwalniają nienazwane dotąd emocje, zmieniają nas oraz nasze schematy wartościowania.
Ważnym wyzwaniem jest dla nas pokazanie ludziom, że nie są sami ze swoimi przeżyciami. Staramy się połączyć artystyczne wszechświaty z twórczą zadumą.
Dźwięki muzyczne, dramatyzm artystycznych głosów i niebanalne teksty złożą się
na odczucia, które będą mogły ewoluować w pamięci ich odbiorców.
Festiwal „Dźwięki Słów” jest wypełnieniem misji kultury, za sprawą której uwrażliwianie na dobro i piękno są warunkiem współistnienia i współdziałania. Zadaniem artystów jest uczynienie tych wartości ciekawymi i poruszającymi dla odbiorcy.

Zapraszamy!
Dyrektor Festiwalu – Irena Beata Michałkiewicz

MCHAŁ JACASZEK/ TOMASZ BUDZYŃSKI „LEGENDA”
9 czerwca 2022 (CZWARTEK)
Godzina 18:00
Miejsce: Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12 / SALA WIDOWISKOWA
BEZPŁATNE WEJŚCIÓWKI

W 1991 roku ukazała się jedna z najbardziej tajemniczych i przejmujących płyt polskiego post-punka – “Legenda” zespołu Armia. Album do dziś pozostaje dziełem
oryginalnym i zapierającym dech w piersiach. Po przeszło ćwierćwieczu na pomysł
reinterpretacji utworów z tej niezwykłej płyty wpadł jeden z najciekawszych polskich
twórców “modern classical” i tzw. nowej elektroniki – Michał Jacaszek. Swoim zamysłem podzielił się z liderem Armii, Tomaszem Budzyńskim. Efektem ich współpracy
jest reinterpretacja “Legendy”.
Podczas koncertu na Festiwalu DŹWIĘKI SŁÓW przekonacie się, co wyszło z elektroniczno-industrialnego przetworzenia klasyków takich jak “Gdzie ja, tam będziesz ty”,
“Legenda” czy “Opowieść zimowa”. W festiwalowym wykonaniu muzykom towarzyszyć będą: Kuba Świątek grający na instrumentach perkusyjnych oraz klarnecista
Jerzy Mazzol.

EMOSE UHUNMWAGHO „BAŚNIOWE SKRZYPOTRĄBY I CZARY BALTASARY”
9 czerwca 2022 (CZWARTEK)
Godzina 20:00
Miejsce: Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12 / SALA WIDOWISKOWA
BEZPŁATNE WEJŚCIÓWKI

„Baśniowe skrzypotrąby i czary Baltasary” to koncert pełen magii. Tworzą go poetyckie opowieści czerpiące z bogactwa baśni i podań ludowych wyśpiewywane przez
znakomitą aktorkę i wokalistkę Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu – Emose
Katarzynę Uhunmwangho.
Artystce towarzyszą muzycy grający na tzw. „skrzypotrąbach” (zwanych skrzypcami
Stroha). To niezwykle oryginalny rodzaj skrzypiec, wzmacniający swój dźwięk przez
rezonator i czarę wykonaną z metalu, dzięki czemu posiada charakterystyczne, silniejsze i bardziej szorstkie, brzmienie.
W koncercie wezmą udział:
Emose Katarzyna Uhunmwangho (wokal)
Beata Wołczyk (skrzypotrąba)
Joanna Trzaska (skrzypotrąba)
Jacek Berg (piano, akordeon)
Emilia Danilecka (cellotrąba)
Dariusz Wołczyk (altotrąba)
Piotr Hałaj (tuba, suzafon)
Emose Katarzyna Uhunmwangho – wokalistka, aktorka, plastyk i pedagog. Związana z muzyką i sceną alternatywną. Współpracowała z Electric Rudeboyz, tworzyła
skład grupy Mikrowafle, do dziś współtworzy zespół Conga Line. Związana z Teatrem
Muzycznym Capitol we Wrocławiu. Współpracuje z najwybitniejszymi reżyserami
spektakli muzycznych i dramatycznych w Polsce. Często gości na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej. Naucza też śpiewu. Artystkę często można posłuchać podczas comiesięcznych spotkań np. Antykabaret. Dobry wieczór we Wrocławiu. W wolnych chwilach
nie zapomina o sztukach plastycznych. Jest autorką zbioru rysunków inspirowanych
poezją Haliny Poświatowskiej. Wyreżyserowała również spektakl muzyczny oparty
na twórczości poetki Po światach. Poświatowska na głos i skrzypotrąby. Podróżując
po życiu i twórczości poetki, Emose opowiada o miłości i śmierci, ale przede wszystkim – wyzbywając się patosu – o konieczności czerpania radości z danego nam życia.

BEATA RYBOTYCKA
10 czerwca 2022 (PIĄTEK)
Godzina: 18:00
Miejsce: Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12 / SALA WIDOWISKOWA
Bilety: 20 zł (ulgowy) i 30 zł

Beata Rybotycka – piosenkarka i aktorka, absolwentka PWST w Krakowie. Występowała na deskach wielu teatrów: krakowskich – Starego i STU, Ludowego w Nowej
Hucie i Muzycznego w Gdyni. Można ją było również oglądać w krakowskiej Piwnicy
pod Baranami. Była prawdziwym odkryciem Przeglądu Piosenki Aktorskiej we
Wrocławiu w 1990 roku. Obecnie jej rodzimym teatrem jest Scena STU, gdzie występuje w licznych przedstawieniach i widowiskach muzycznych. Śpiewa przede wszystkim utwory kompozytorów krakowskich. Piosenki w jej interpretacji są prawdziwymi
perełkami sztuki aktorskiej, estradowej i wokalnej.
Aktorka – pieśniarka, zdobyła popularność jako znakomita interpretatorka pieśni
skomponowanych m.in. przez Jana Kantego Pawluśkiewicza i Zbigniewa Preisnera.
Ważne role Beaty Rybotyckiej z repertuaru STU to Winnie w „Szczęśliwych dniach”
S. Becketta, Maria Lebiadkin w „Biesach”, Gertruda w „Hamlecie” oraz Muza i Hestia
w Wyzwoleniu, Gospodyni w „Weselu” oraz Anioł Biały, Hekuba i Rebeka w „Akropolis”.
Ostatnie 5-lecie przyniosło aktorce spotkania artystyczne z repertuarem klasycznym:
Gogolem, Szekspirem, Słowackim, Czechowem. Stworzyła w nich postacie pełnokrwiste, wyraziste, mocne w rysunku scenicznym. Aktorka z powodzeniem wykorzystuje
wrodzoną vis comica – (Rewizor, Balladyna, Trzy siostry), by każdą z tych ról przełamać rysem tragizmu, autoironii. W spektaklach ostatniego 5-lecia w STU zaśpiewała
piosenki Przybory i Wasowskiego (Przybory Wasowskiego Dom Wyobraźni), wspaniałe songi w „Cabarecie” (przejmująca rola Frau Schneider), a także piosenki m.in.:
S. Sojki, G. Turnaua, S. Krajewskiego, P. Rubika w „Błękitnych krewetkach”.

SIKORA I POECI „KAWAŁKI SERCA”
RECITAL NATALII SIKORY
10 Czerwca 2022 (PIĄTEK)
Godzina: 20:00
Miejsce: Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12 / SALA WIDOWISKOWA
Bilety: 20 zł (ulgowy) i 30 zł

„Kawałki serca” to unikalny recital Natalii Sikory – artystki wszechstronnej – wokalistki, współkompozytorki muzyki, autorki tekstów, aktorki, scenarzystki, poetki i malarki. W swoich koncertach Natalia prezentuje wrażliwą wizję tego świata, skupia się na
kolorach i żywiołach tworzących naszą fizyczność i metafizyczność, na zagadnieniu
odrębności jednostki wobec tłumu i niepodległości artysty wobec Wszechświata.
Podczas koncertu na festiwalu „Dźwięki Słów” artystka sięgnie m. in. po repertuar
Ewy Demarczyk, Edith Piaf, czy wielopoziomową poezję Zbigniewa Herberta. Wybór
materiału jest wynikiem wielu rozmyślań i wspólnych rozmów Natalii Sikory i Hadriana Tabęckiego. Efekt końcowy umyka jednoznacznemu opisowi i kategorii – można
go kategoryzować jako poetycką opowieść, monodram muzyczny, czy też rzecz
pomiędzy dramatem a recitalem, poezją śpiewaną a piosenką aktorską.
W programie wystąpią:
Natalia Sikora (wokal)
Mario Jeka (klarnety)
Hadrian Filip Tabęcki (fortepian)

MARTA MAZUREK – PREMIERA
11 czerwca 2022 (SOBOTA)
Godzina: 18:00
Miejsce: Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12 / WIRYDARZ
Bilety: 20 zł (ulgowy) i 30 zł

Marta Mazurek – śpiewająca aktorka, laureatka Grand Prix 41. Przeglądu Piosenki
Aktorskiej we Wrocławiu – otrzymała statuetkę Złotego Tukana.
Rocznik 1990. Jeszcze w czasie studiów aktorskich w krakowskiej Państwowej
Wyższej Szkole Teatralnej, zdobyła Grand Prix „za wybitną osobowość sceniczną”
na Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi. Uwagę jury zwróciła jej rola w sztuce dyplomowej Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem w reżyserii Krzysztofa
Globisza. Podczas tego samego festiwalu otrzymała także nagrodę Związku Artystów
Scen Polskich. Aktorka filmowa i telewizyjna, znana z serialu „Wojenne dziewczyny”
i filmu „Córki dancingu”.
W koncercie wezmą udział:
Maria Klich (lira korbowa)
Katarzyna Kapela Timingeriu (instrumenty perkusyjne, skrzypce)
Bartłomiej Mazurek (piano)
Franek Wicke (bas)

MAREK DYJAK
11 Czerwca 2022 (SOBOTA)
Godzina: 20:00
Miejsce: Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12 / WIRYDARZ
Bilety: 20 zł (ulgowy) i 30 zł

Marek Dyjak sam siebie nazywa barowym grajkiem. Zwykłe, proste życie robotnika
mu nie wystarczało – chciał więcej… I tak polska scena muzyczna zyskała głos na granicy desperacji, krzyku i rozpaczy. Dyjak wymyka się wszelkim konwencjom, pozostaje
sobą i na tym polega jego niezwykły fenomen, który przyciąga koneserów dobrej muzyki. Mocnym głosem śpiewa równie mocne utwory, w których – jak mówią jego fani
– jest krew, żółć i łzy.
Ma za sobą wiele koncertów w całym kraju. Na co dzień występuje z trębaczem Jerzym
Małkiem, pianistą Markiem Tarnowskim, kontrabasistą Michałem Jarosem oraz perkusistą Sebastianem Frankiewiczem, ale nie są mu obce koncerty wyłącznie z gitarą.
Dyjak jest jak prawdziwy buntownik, co rzuca się głową naprzód, a dopiero potem
podlicza bilans zysków i strat. Takie są też jego koncerty – zero taryfy ulgowej, śpiewa
to, co czuje i myśli, nawet jeśli taki ekshibicjonizm sporo go kosztuje.

DOROTA MIŚKIEWICZ I HENRYK MIŚKIEWICZ „NASZA MIŁOŚĆ”
12 czerwca 2022 (NIEDZIELA)
Godzina: 18:00
Miejsce: Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12 / WIRYDARZ
Bilety: 20 zł (ulgowy) i 30 zł

Dorota Miśkiewicz (śpiew)
Henryk Miśkiewicz (saksofon)
Piotr Orzechowski „Pianohooligan” (fortepian)
Sławomir Kurkiewicz (kontrabas)
Michał Miśkiewicz (perkusja)
„Nasza Miłość” to pierwszy, wspólny projekt ojca i córki, saksofonisty i wokalistki
jazzowej. Nieprzypadkowo powstał on w roku 70. urodzin Henryka Miśkiewicza.
Henryk Miśkiewicz – wybitny saksofonista jazzowy, słychać go niemalże na każdej
polskiej płycie, grał w legendarnym zespole Jazz Carriers oraz w Studiu Jazzowym Jana
Ptaszyna Wróblewskiego. Koncertował na całym świecie m.in.: z Ewą Bem, Andrzejem Jagodzińskim, Jarosławem Śmietaną, Wojciechem Karolakiem czy Władysławem
“Adzikiem” Sendeckim. Nagrał wiele płyt także jako lider – zaczynając od bestsellerowej “More love”, przez “Lyrics”, za którą otrzymał Fryderyka, na wielkoobsadowej
“Altissimonice” kończąc.
Dorota Miśkiewicz – w tym roku, głosami krytyków i dziennikarzy magazynu „Jazz
Forum” po raz kolejny została uznana najlepszą polską wokalistką. Nie tylko śpiewa,
komponuje, pisze teksty, ale także kreuje projekty artystyczne. „Nasza Miłość” to kolejny
muzyczny pomysł Doroty, która nie ukrywa, że jest on jej osobistym prezentem z okazji
urodzin jej ojca Henryka.
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