Na kolejne w tym roku szkolnym „Spotkanie z żywą muzyką”, zapraszamy Państwa 23 kwietnia 2018 roku (nie jak zazwyczaj w ostatni poniedziałek miesiąca). Będzie to koncert w wykonaniu Marcina Piekuta i jego przyjaciół z Marcin Piekut Trio.
http://www.towarzystwo-szeligowskiego.pl
Towarzystwo im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu

Kocin Kociński Trio

Maciej Kocin Kociński
saksofony, elektronika

Andrzej Święs
gitara basowa, kontrabas

Krzysztof Szmańda
perkusja
oraz gościnnie
Koncert objęty jest patronatem medialnym:

Anta Kocińska
wokal, fortepian
Aula Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. nr 2
im. Tadeusza Szeligowskiego
26.03.2018, godz. 18 00

Projekt przedstawiający szeroko pojętą muzykę improwizowaną zawierającą elementy jazzu oraz muzyki etnicznej dobarwionej elektroniką. Dzięki dużej otwartości kompozycji, a także
sporemu kunsztowi i doświadczeniu muzyków, każdy koncert jest
niepowtarzalny i unikatowy. Brak instrumentu harmonicznego
prowadzi artystów na nowe muzyczne ścieżki, po których wędrują
z pasją i ciekawością, co jest olbrzymim atutem koncertów. CD
PROVERBS 3:5 zostało nominowane do nagrody FRYDERYK 2014.

Maciej Kocin Kociński - Ukończył studia na Akademii Muzycznej w Poznaniu, w klasie klarnetu prof. Z. Nowaka oraz na Akademii Muzycznej w Katowicach - w klasie saksofonu prof. J. Główczewskiego. Członek wielu zespołów koncertujących w Polsce i za
granicą. Lider kwartetu SOUNDCHECK oraz KOCIN KOCIŃSKI TRIO.
Z formacjami tymi miał już okazję występować w wielu krajach Europy (Niemcy, Czechy,Słowacja, Rosja, Ukraina, Rumunia, Bułgaria,
Chorwacja, Węgry…) Propagator muzyki improwizowanej. Nauczyciel saksofonu i klarnetu w ZSM w Poznaniu. Wykładowca w AM
w Poznaniu. W roku 2017 uzyskał tytuł doktora. Jego szerokie muzyczne zainteresowania oraz wszechstronne wykształcenie spra-

wiają, że jako muzyk sesyjny nagrywa i koncertuje z wieloma artystami (MUTRU, Maria Schneider, Mate.O, Jerzy Milian, Ewa Bem,
Hanna Banaszak, Krzysztof Herdzin, John James, Grzegorz Tomczak,
Justyna Szafran, Zygmunt Kukla, Adam Sztaba, Kuba Badach, Poluzjanci, Jacek Kotlarski, DJ Haze, Adam Bałdych, Przemysław Raminiak, Lena Piękniewska i wielu innych). Jest członkiem orkiestry
swingowej amerykańskiego trębacza Gary Guthman'a. Jest także
członkiem stowarzyszenia miłośników muzyki Krzysztofa KomedyAstigmatic. Wraz z kwartetem SOUNDCHECK oraz z innymi zespołami zdobył kilkanaście prestiżowych nagród zespołowych i indywidualnych na międzynarodowych konkursach jazzowych. Trzykrotnie nominowany do najbardziej prestiżowej nagrody przemysłu fonograficznego w Polsce - FRYDERYK - jako jazzowy kompozytor roku Laureat nagrody MŁODY POZYTYWISTA. Za swą działalność pedagogiczną, prowadzoną już prawie 20 lat nagradzany był
także laurami przyznawanymi przez Dyrektora ZSM w Poznaniu
oraz Rektora AM w Poznaniu. W swej dyskografii ma około 50 płyt
CD, setki koncertów, nagrań radiowych i telewizyjnych. Od kilku lat
usługuje jako starszy w II Zborze Baptystów Koinonia w Poznaniu.
Wraz z żoną i córką prowadzi rodzinną służbę uwielbienia, usługując w zborach, szpitalach i więzieniach.

