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6 czerwca Bytomskie Centrum Kultury zaprasza na wyjątkowy koncert Ireny Santor, który wypełnią
piosenki starannie na tę okazję wybrane przez artystkę, piosenki, które z jej punktu widzenia były i
są ważne, które wpisały się w jej życie, ale także w serca słuchaczy i wspomnienia.
Irena Santor, niekwestionowana Pierwsza Dama Polskiej Piosenki, uwielbiana przez kolejne pokolenia
słuchaczy, w 2019 roku obchodzi diamentowy jubileusz pracy. Artystka świętować go będzie,
wspólnie z Państwem, podczas wyjątkowej trasy koncertowej „Jubileusz. Śpiewam, czyli jestem”.
Wiele nagrań, występów i wybitnych osiągnięć składa się na trwającą od kilku dekad karierę Jubilatki
- nie sposób je wszystkie wymienić. Irena Santor, jako pierwsza polska artystka z dziedziny muzyki
rozrywkowej, została uhonorowana tytułem doktora honoris causa, przyznanym przez
Akademię Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Odbierając ten zaszczytny tytuł
Artystka powiedziała - Moim najważniejszym osiągnięciem jest to, że przez dziesiątki lat nigdy nie
brakowało mi publiczności na widowni, nigdy nie byłam artystką bezrobotną. Ciągle jeszcze
towarzyszy mi uczucie, że jestem potrzebna, że do dziś mam dla kogo śpiewać. I właśnie to uważam
za moje największe osiągnięcie. Irena Santor nagrała setki piosenek, z których wiele stało się
niezapomnianymi przebojami, jak np. „Embarras”, „Maleńki znak”, „Powrócisz tu”, „Tych lat nie odda
nikt”, „Zapamiętaj, że to ja”, „Już nie ma dzikich plaż”. Znają Ją wszyscy, w każdym wieku, i Jej
piosenki są wciąż aktualne, nadal brzmią z tą samą ogromną siłą, a publiczność niezmiennie ma
potrzebę obcowania z Jej osobowością, wypełniając po brzegi sale koncertowe. Kryształowo czysty
głos i wyjątkowa muzykalność oraz kunszt interpretacyjny czynią z Niej Artystkę wielkiego formatu –
ponadczasową.
Irena Santor wystąpi z towarzyszeniem zespołu muzycznego w składzie: Mariusz Dubrawski –
fortepian, Wojciech Ruciński – kontrabas, Grzegorz Poliszak – perkusja.
Koncert rozpocznie się o godz. 17.
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