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21-29 lipca - Warsztaty muzyczne im. Wojtka Seweryna - Pañ-
stwowa Szko³a Muzyczna, ul. Grunwaldzka 9

21 lipca: godz. 9.00-10.00 � uroczysta inauguracja XVI Festiwa-
lu Blues nad Bobrem 2005, godz. 10.00-11.00 � �Way of Sound� -
pokaz sprzêtu firmy Laboga, godz. od 11.00 do 14.15 � zajêcia w
klasach instrumentalnych i wokalnych, godz. od 16.00 do 17.00 -
wyk³ad �Klinika Gry Zespo³owej�, godz. od 17.00 do 18.00 � zajêcia
w klasach instrumentalnych i wokalnych.

22 lipca: godz. od 10.00 do 11.00 - wyk³ad �Sekcja rytmiczna�,
godz. od 11.00 do 14.15 � zajêcia w klasach instrumentalnych i
wokalnych, godz. od 16.00 do 18.00 � zajêcia w klasach instrumen-
talnych i wokalnych.

23 lipca: godz. od 10.00 do 11.00 � cykl wyk³adów �Harmonia i
kszta³cenie s³uchu�, godz. od 11.00 do 14.15 � zajêcia w klasach
instrumentalnych i wokalnych.

24 lipca: godz. od 10.00 do 11.00 � cykl wyk³adów �Harmonia i
kszta³cenie s³uchu�, godz. od 11.00 do 14.15 � zajêcia w klasach
instrumentalnych i wokalnych, godz. od 16.00 do 18.00 � zajêcia w
klasach instrumentalnych i wokalnych.

25 lipca: godz. od 10.00 do 11.00 � cykl wyk³adów �Harmonia i
kszta³cenie s³uchu�, godz. od 11.00 do 14.15 � zajêcia w klasach
instrumentalnych i wokalnych, godz. od 16.00 do 18.00 � konsulta-
cje z zakresu teorii harmonii i kszta³cenia s³uchu, godz. od 17.00 do
18.00 � zajêcia w klasach instrumentalnych i wokalnych, godz. od
18.00 do 19.00 � pokaz sprzêtu firmy Mayones (prowadzenie: W.
Pilichowski, K. Misiak).

26 lipca: godz. od 10.00 do 11.00 � cykl wyk³adów �Harmonia i
kszta³cenie s³uchu�, od godz. 11.00 do 14.15 � zajêcia w klasach
instrumentalnych i wokalnych, godz. od 16.00 do 18.00 � konsulta-
cje z zakresu teorii harmonii i kszta³cenia s³uchu, godz. od 16.00 do
18.00 � zajêcia w klasach instrumentalnych i wokalnych.

27 lipca: godz. od 11.00 do 14.15 � zajêcia w klasach instrumen-
talnych i wokalnych, godz. od 16.00 do 18.00 � zajêcia w klasach
instrumentalnych i wokalnych, godz. od 18.00 do 19.00 � wyk³ad
bluesowy (prowadzenie: R. Puchowski).

28 lipca: godz. od 11.00 do 14.15 � zajêcia w klasach instrumen-
talnych i wokalnych, godz. od 16.00 do 18.00 � zajêcia w klasach
instrumentalnych i wokalnych.

29 lipca: godz. od 11.00 do 14.15 � zajêcia w klasach instrumen-
talnych i wokalnych, godz. od 16.00 do 18.00 � zajêcia w klasach
instrumentalnych i wokalnych.

20-29 lipca - JAM SESSIONS - Klub Festiwalowy �Pegaz�, Pl.
Pi³sudskiego � od godz. 21.00: 21 lipca � Jam dla Wojtka (jam
po�wiêcony Wojtkowi Sewerynowi, po³¹czony z prezentacj¹ solo-
wej p³yty), 22 lipca � multimedialny pokaz fotografii z XV Festiwalu
Blues nad Bobrem 2005, 26 lipca � multimedialny pokaz fotografii
z piêtnastoletniej historii BnB

23 lipca - XIII Przegl¹d Zespo³ów Bluesowych - Sala Kina �Fo-
rum�, BOK, Pl. Pi³sudskiego: godz. od 15.00 do 19.00 - wystêpy
zespo³ów konkursowych, godz. od 19.00 do 21.00 - �cigani (laure-
at XII PZB), godz. od 21.00 do... oporu � wystêp grupy Pi.eR.Dwa.

24 lipca - Polowa Msza �wiêta w oprawie bluesowej - teren przy
ko�ciele p.w. Naj�wiêtszego Serca Pana Jezusa, Osiedle Kwiato-
we, godz. 20.30.

29 lipca - Biesiada Po¿egnalna - Klub Festiwalowy �Pegaz�,
godz. 21.00.

XVI Festiwal BnB 2005 - program (od 21 do 30 lipca 2005 r.)

Nieod³¹cznym elementem
BnB s¹ codzienne Jam
Session. Graj¹ na nich
wspólnie wyk³adowcy i

uczestnicy warsztatów...

Coroczna szko³a bluesa

Mayones dla basisty

Porcja jamu przed snem?

Transporterem do Boles³awca

W intencji Wojtka

Ostatnie instalacje sprzêtu renomowanych firm w pracow-
niach i Klubie Festiwalowym, wydruk identyfikatorów, pakowa-
nie pakietów promocyjnych dla uczestników, poprawki na li-
stach uczestników. Plakaty, biuletyny, wydruk fotografii...

Przygotowania ruszy³y pe³n¹ par¹ ju¿ kilka tygodni temu,
jednak teraz gor¹czka festiwalowa udziela siê wszystkim.
Pierwszy tydzieñ jest wyj¹tkowo trudny � poprzeczka zosta³a
postawiona dosyæ wysoko. Czwartkowa inauguracja, pokazy
sprzêtu, zajêcia w pracowniach instrumentalnych i wokalnych,
wyk³ady grupowe, na których wyk³adowcy dziel¹ siê tajnikami
gry zespo³owej oraz zasadami funkcjonowania sekcji rytmicz-
nej. A lada moment � w sobotê XIII Przegl¹d Zespo³ów Blueso-
wych. Ósemka zakwalifikowanych zespo³ów przyjedzie lada
moment, by walczyæ o festiwalowe nagrody. Tymczasem wo-
kalistki, pod czujnym okiem Aleksandry Sozañskiej-Kut i Gra-
¿yny £obaszewskiej ju¿ my�l¹ o przygotowaniach do niedziel-
nej Mszy �wiêtej w oprawie bluesowej. Podczas uroczysto�ci
na Osiedlu Kwiatowym odwiedzi nas biskup � wszyscy chce-
my, by On równie¿ poczu³ bluesa...

Polowa Msza �wiêta w oprawie bluesowej jest jednym ze
sta³ych wydarzeñ Festiwalu Blues nad Bobrem. Pierwsza tego
typu liturgia odby³a siê w 1998 r.

Po Mszy �w. zgromadzeni wierni mogli dotychczas us³yszeæ
m.in. koncert wroc³awskiej grupy wokalnej Spirituals Singers Band
i recital Krystyny Proñko W uroczysto�ci aktywnie uczestniczy
kadra i warsztatowicze, prezentuj¹c specjalnie przygotowany re-
pertuar z³o¿ony z utworów w stylu gospel i negro spiritual. Ubieg³o-
roczn¹ liturgiê, sprawowan¹ w intencji Wojtka Seweryna, uatrak-
cyjnili swoimi wystêpami m.in. Krystyna Proñko, Aleksandra
Sozañska-Kut, Piotr Baron, Tomasz Grabowy, Pawe³ Serafiñ-
ski, Zbigniew Lewandowski, Jacek Siciarek, Adam Palma.

Foto: Proart  - Grzegorz Matoryn

Codzienne jam sessions w Klubie Festiwalowym stanowi¹
dla warsztatowiczów doskona³¹ okazjê do zaprezentowania w³a-
snego poziomu artystycznego i umiejêtno�ci. Szansê gry na
klubowej scenie otrzymuje ka¿dy.

Wieczorne jamy ucz¹ wspó³pracy w zespole. Prze³amuj¹
równie¿ bariery zaistnienia na scenie, a wspólne wystêpy z
wyk³adowcami s¹ szans¹ na weryfikacjê wiedzy zdobytej pod-
czas Warsztatów Muzycznych. Podczas jam sessions w dniu
25 lipca wyst¹pi zespó³ Margines (laureat nagrody publiczno-
�ci XII Przegl¹du Zespo³ów Bluesowych). JAM SESSIONS: 20-
29 lipca, godz. 21.00-2.00, Klub Festiwalowy Pegaz, pl. J. Pi³-
sudskiego 1c, Wstêp wolny!

Pilichowski, Raduli, £osowski: te trzy nazwiska kojarz¹ siê z
wirtuozeri¹ i nieprzeciêtnym talentem.

�cigani, laureat XII PZB o sobie

Od lat doceniani na polskim rynku muzycznym, arty�ci zde-
cydowali siê na nagranie p³yty poprzedzonej seri¹ niezwykle
udanych koncertów. Wydany w marcu �Transporter� (jest zbio-
rem niezwykle klimatycznych utworów, z których ka¿dy jest
inny i ma swoje charakterystyczne brzmienie, odwo³uj¹ce siê
zarówno do bluesa, rocka, jak i fusion oraz jazzu. Kr¹¿ek sta-
nowi ciekawe zestawienie utworów instrumentalnych, które
skomponowali Wojtek Pilichowski i Marek Raduli. Uwagê przy-
kuwaj¹ równie¿ �Nowe buty�, powsta³e przy wspó³udziale Se-
ana Cleancy. Na p³ycie znajduje siê te¿ jeden utwór urozma-
icony o wokal, a w³a�ciwie � melorecytacjê Wojtka. Staranne
aran¿acje, ogromne zró¿nicowanie kompozycji � wszystko to
stanowi o sile p³yty �Transporter� i spe³nia oczekiwania naj-
bardziej wymagaj¹cych odbiorców.

Foto: Proart  - Grzegorz Matoryn

Podczas tegorocznego Festiwalu przyznamy równie¿ na-
grodê ufundowan¹ przez polsk¹ firmê Mayones Guitars & Bas-
ses � gitarê basow¹ Mayones Forum Pi. Zostanie ona wrêczo-
na najlepszemu m³odemu May-basi�cie BnB.

Forum Pi to instrument wykonany z wysokiej jako�ci pol-
skiej olchy (korpus), o przykrêcanym 5-czê�ciowym gryfie z
klonu-mahonia (bolt-on). Gitara jest standardowo wyposa¿o-
na w dwa podwójne przetworniki typu Soapbar oraz uk³ad ak-
tywny z ³atw¹ mo¿liwo�ci¹ ich upgrade`u.

Pierwszy raz spotkali�my siê na jam session w Jaworznie na
warsztatach Jawor Rock w 2001. Potem umawiali�my siê od
czasu do czasu na wspólne jammowanie, ale szybko okaza³o
siê, ¿e podobaj¹ siê nam w muzyce te same rzeczy i warto by³o
by zrobiæ co� wiêcej.

Zaczynali�my jako trio. Strasznie nas to krêci³o, bo ka¿dy
zaczyna³ robiæ co� nowego. Maciek wzi¹³ siê za �piewanie i
gitarê, choæ od dziecka gra³ na klawiszach. Jarek wci¹ga³ siê w
basowanie znudzony sze�cioma strunami, a Riko te¿ dopiero
zaczyna³ swoj¹ przygodê z bêbnami. Ale najwa¿niejsza by³a
chemia - to co�, co sprawia, ¿e ludziom gra siê dobrze razem.

Po jakim� czasie zauwa¿yli�my ¿e nasze granie zaczyna
mieæ rêce i nogi - powstawa³y w³asne numery, powoli rodzi³a
siê wizja muzyki. Przyszed³ czas, ¿eby wyj�æ z kanciapy do
ludzi. W latach 2002 i 2003 zagrali�my wiele koncertów. Gra-
li�my swój materia³ i interpretacje ulubionych standardów.

Potem chcieli�my siê sprawdziæ. Uda³o nam siê przej�æ do fina³u
festiwalu Rock bez Ig³y 2002. Potem by³o pierwsze miejsce na prze-
gl¹dzie zespo³ów rockowych Gara¿ówka 2003. Dalej III-miejsce na
Festiwalu im. Ry�ka Riedla w Tychach i wygrana na festiwalu Blues
na Ska³ce, która otwar³a nam drogê na Rawê Blues 2003.

Dopiero to zmotywowa³o nas tak naprawdê do dzia³ania.
Zaczêli�my traktowaæ trochê powa¿niej to, co robimy i zaczê-
li�my stawiaæ sobie wy¿sze wymagania. Postanowili�my roz-
szerzyæ sk³ad - trio mia³o swoje ograniczenia. Doszed³ S³a-
wek, z którym te¿ spotkali�my siê w 2001 r. na warsztatach, a
kilka lat pó�niej �odkryli�my� go na nowo ju¿ jako dojrza³ego
bassmana. W takiej konfiguracji nagrali�my pierwsze demo.

Latem 2004 r. zacz¹³ siê dla nas pierwszy prawdziwy sezon
festiwalowy. Uda³o nam siê zdobyæ du¿o nagród i spotkaæ wie-
lu ¿yczliwych ludzi, a przy okazji uwierzyæ, ¿e to co robimy ma
sens. W roku 2005 nie pozosta³o nam nic innego jak nagraæ
pierwsz¹ p³ytê. Strona zespo³u: http://www.scigani.art.pl


