
                    
Fundacja Świętokrzyski Ogród Inspiracji 

zaprasza na letnie, sobotnie koncerty na wiejskim podwórku w Andruszkowicach 60. 

KONCERTY z cyklu SOczysta MUZA to uczta dla oczu, ciała i ducha. 

Wystąpią artyści, dla których granie, także na małej scenie jest radością i dzieleniem się pięknem. 

Dla gości polecamy też wyciskane świeże soki z owoców sandomierskiej ziemi - NA ZDROWIE! 

 

 W najbliższą czerwcową sobotę 19.06.21 r. o godz.20.00 

 wystąpią Anna I Jacek Przybysz  w koncercie PRZEDWOJENNE SMACZKI. 
 Anna i Jacek  występują od lat zespołem TRIODEON oraz ORDONKA PALACE-Polish Orchestra.  Grają muzykę 

przedwojenną, szczególnie fascynują się utworami Hanki Ordonówny ale i Edith Piaf. Doświadczanie stylowej 

muzyki naszych mam, babć wprawi Gości w romantyczny i historyczny i sentymentalny nastrój. Można będzie 

wspólnie śpiewać ulubione znane piosenki… Będzie także opowieść o Hance Ordonównie.. i jej czasach..  

NA ZDROWIE! 

Bilety: 40 zł normalny, 30 zł. ulgowy. Płatne przy wejściu 30 min. przed koncertem gotówką. 

 

 3.07.21 r. o godz.20.00 zapraszamy na ucztę! 

 Wystąpią:  Natalia Przybysz i Raphael Rogiński 
- wybitni artyści. Zaprezentują utwory z płyty Shy Albatross (płyta była nominowana do Fryderyka 2017r) 

 i inne ulubione utwory Tego duetu.  Będzie nastrojowo, bluesowo, soulowo i SOczyście! 

Bilety: 50 zł normalny, 40 zł. ulgowy. Płatne przy wejściu 30 min. przed koncertem gotówką. 

 

 10.07.21 r. o godz.20.00  Jazzowo-folkowa uczta! 

 LUKA MAZUR QARTET  Impresje świętokrzyskie 
 Projekt autorski inspirowany świętokrzyskim folklorem. Tematy, tak piękne jak nieznane, stały się dla nich 

źródłem dźwięków, którymi można zachwycać, bawić i wzruszać. Przede wszystkim jednak, w ciekawy, 

nowatorski sposób, przybliżają współczesnemu słuchaczowi rodzimą, rdzenną, korzenną nutę. 

Wystąpią: Michael Jones - skrzypce, altówka oraz wszelkie inne "strunowce", Max Kowalski - kontrabas 

elektryczny, Jakub Mazur - perkusja oraz dowodzący całością Łukasz Mazur na  fortepianie, instrumentach 

klawiszowych. 

Bilety: 50 zł normalny, 40 zł. ulgowy. Płatne przy wejściu 30 min. przed koncertem gotówką. 

 

 17.07.21 r. nawiązując do winnic sandomierskich i klimatów miłosnych i letnich… będzie po francusku: 

Koncert zespołu TRIODEON „Mon Amour… historia o Edith Piaf”. Wzruszająca i porywająca 

muzyczna podróż  poprzez marzenia aż do chwały,  poprzez udrękę do wielkiej wzniosłej miłości, od Belleville 

po Nowy York…. Niezwykłe wspomnienie o kobiecie wielkiego ducha i wielkiego serca, której śpiew do dziś 

inspiruje, stanowiąc synonim francuskiej piosenki. Wystąpią Anna Przybysz - śpiew, Mateusz Wachowiak - 

akordeon, Jacek Przybysz - gitara Opowieść po polsku, piosenki po francusku…. Voilà ! 

Bilety: 50 zł normalny, 40 zł. ulgowy. Płatne przy wejściu 30 min. przed koncertem gotówką. 

  

 31.07.21 r. zapraszamy na wspólne WOLNE ŚPIEWANIE dla PIELASZOWIAKÓW w sobotę 

na Dziedzińcu  Zamku Królewskiego. WSTĘP WOLNY 

W SIERPNIU Kolejne Koncerty  
https://ogrod-inspiracji.pl/                                                              Anna Przybysz- prezes Fundacji Tel.: 512 205 880 

 
W PROMOCJI PATRONUJĄ: 

 

https://ogrod-inspiracji.pl/

