
„Utwory Marka Andrzejewskiego są lirycznym protestem przeciw
urzeczowieniu człowieka we współczesnym świecie, próbują poruszyć głębokie
pokłady naszej wrażliwości przytępionej przez zmuszające do konformizmu
urządzenia społeczne”.
Bogusław Wróblewski  redaktor naczelny kwartalnika „Akcent”

„Na witaminę, której Marek Andrzejewski ma tak dużo, składa się dowcip,
wdzięk, uśmiech, skromność i wielki talent. Podczas Bardograjki dla mnie
był przede wszystkim poetą, trochę współczesnym, a trochę – może przez
miasto, masę i maszynę gdzieś w tle jego tekstów – futurystycznym w stylu
retro, w odcieniach sepii”.
Edyta Bodys – Internetowy Serwis Autorów i Kompozytorów

„Ma w sobie jakąś charakterystyczną jasność, jakąś młodzieńczą pogodę
ducha, optymizm działający wprost zaraźliwie na publiczność”.
Jan Poprawa  krytyk muzyczny

Nastrojowy koncert lubelskiego barda

Marek Andrzejewski

Jak listy
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W 2003 ukazała się druga autor
ska płyta Marka Andrzejewskiegp
„Dziesięć pięter". Oprócz muzyków
z Grupy Niesfornych płytę współtwo
rzyli: Vidas Švagždys, Tomasz Szymuś
i przyjaciele Marka z Grupy MoCar
ta. Piosenki z tej płyty można było
usłyszeć w radiowej Trójce, a jedną
z nich – „Tylko misie” śpiewał później
Artur Andrus i Andrzej Poniedzielski.

Następna płyta  „Elektryczny
sweter” (2012) pokazuje rockową du
szę autora. Oczywiście nie brakuje na
niej typowych dla Marka piosenek
o charakterze przebojowym, jak „Kie
dykolwiek” (znalazła się na Liście Prze
bojów Trójki) czy nastrojowych bal
lad, jak „Idzie grudzień”.
W 2013 roku Marek otrzymuje od
Prezydenta Miasta Lublin nagrodę
z okazji 20lecia debiutu scenicznego,
w uznaniu zasług dla miasta Lublin.
W 2015 roku ukazała się nowa
płyta Marka z projektem AKUSTYCZ
NIE, gdzie towarzyszą mu Kasia Wa
silewska  skrzypce, śpiew oraz Jakub
Niedoborek  oud, banjo, mandolina,
gitara klasyczna i inne instrumenty
strunowe. W 2016 roku Marek An
drzejewski jako Stypendysta Prezy
denta Miasta Lublin w dziedzinie kul
tury tworzy nowy projekt z piosenka
mi o Lublinie pt. LUBLIMANIA.
W kwietniu 2018 ukazała się pią
ta, autorska płyta Marka p.t. „HASZ
TAGI” nagrana znów razem z Grupą
Niesfornych.

Wystąpią:
Katarzyna Wasilewska  skrzypce, śpiew
Jakub Niedoborek  gitara klasyczna, oud, banjo
Michał Andrzejewski  fortepian
Marek Andrzejewski  śpiew, gitara klasyczna

W programie znajdą się najpiękniejsze piosenki o miłości
skomponowane i napisane
przez Marka Andrzejewskiego.
Optymistyczne, melodyjne, romantyczne i wzruszające.
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Marek Andrzejewski
Autor tekstów, kompozytor i wokalista.
W latach 90–tych współpracował
z folkowym zespołem „Orkiestra św.
Mikołaja”, z teatrem „Gardzienice”
i z Teatrem Grupa Chwilowa. Jako au
tor i wykonawca piosenek zadebiuto
wał w 1993 roku. W 1994 roku otrzy
mał Pierwszą Nagrodę na Studenckim
Festiwalu Piosenki w Krakowie oraz
Nagrodę im. Wojtka Bellona przyzna
waną śpiewającym autorom. Dwu
krotnie zdobył Grand Prix i Nagrodę
Publiczności Ogólnopolskiego Festi
walu Recitali w Siedlcach (w 1994
i 1997 roku).
W 1995 roku razem ze znakomi
tymi muzykami z Wydziału Jazzu i Mu
zyki Rozrywkowej Akademii Muzycz

nej w Katowicach utworzył siedmio
osobową „Grupę Niesfornych”. Nagrał
z nimi płytę pt. „Trolejbusowy baty
skaf” (1997), a w gorącej dziesiątce
„Muzycznej Jedynki” znalazły się dwa
teledyski: tytułowy „Trolejbusowy
batyskaf” oraz „Jak listy”. Wielokrot
nie reprezentował środowisko Lubel
skie na koncertach galowych Krajo
wego Festiwalu Piosenki Polskiej
w Opolu.
W latach 19951998 organizuje
w Kawiarni Artystycznej Hades w Lu
blinie cykliczne koncerty najznako
mitszych wykonawców z kręgu pio
senki literackiej. W cyklu pod nazwą
„Piwniczne spotkania z piosenką” wy
stępowali m.in. Mirosław Czyżykie
wicz, Janusz Radek, Czerwony Tuli
pan, Robert Kasprzycki, Konrad Imie
la oraz Marek Andrzejewski jako
gospodarz.
W 1999 roku wraz z przyjaciółmi
(z Marcinem Różyckim, Jolą Sip, Ja
nem Kondrakiem, Piotrem Selimem,
Igorem Jaszczukiem) współtworzy
„Lubelską Federację Bardów”  rodzaj
piwnicy artystycznej z wielością pi
szących, komponujących i śpiewają
cych. Marek wprowadził zespół do Ka
wiarni Artystycznej Hades w miejsce
swoich wcześniejszych „Piwnicznych
spotkań z piosenką”.
Z Lubelską Federacją Bardów Ma
rek nagrał czternaście płyt i zrealizo
wał ponad 30 osobnych projektów
muzycznych. Zagrał z grupą ogrom
ną ilość koncertów, na przykład: pod
czas Przeglądu Piosenki Aktorskiej we
Wrocławiu, Studenckiego Festiwalu
Piosenki w Krakowie, II Festiwalu Pio
senki Prawdziwej (Sopot – Opera Le
śna), Olsztyńskich Spotkań Zamko
wych „Śpiewajmy Poezję”, a także za
granicą: w Wiedniu, Paryżu, Nowym
Jorku, Lwowie i wielokrotnie w Lon
dynie.

Nastrojowy koncert lubelskiego barda

Marek Andrzejewski

Jak listy
Wystąpią:
Katarzyna Wasilewska 
skrzypce, śpiew
Jakub Niedoborek
 gitara klasyczna, oud, banjo
Michał Andrzejewski
 fortepian
Marek Andrzejewski
 śpiew, gitara klasyczna
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W programie znajdą się najpiękniejsze piosenki o miłości
skomponowane i napisane
przez Marka Andrzejewskiego.
Optymistyczne, melodyjne, romantyczne i wzruszające.
Termin koncertu nie jest przypadkowy: w kilkusetletniej tradycji Święty
Mikołaj wieczorem 5 grudnia obdarowywał owocami, orzechami, ciastkami
i cukierkami dobrze zachowujące się dzieci. Współcześnie w Polsce, nocą z 5
na 6 grudnia, podkłada się dzieciom prezenty pod poduszkę, w buciku lub
w dużej skarpecie.
Koncert odbędzie się

w czwartek 5 grudnia 2019 r. o godz. 18.00

w sali widowiskowej Domu Kultury LSM
w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29, www.domkulturylsm.pl

Bilet 20 zł

