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To nie lada gratka dla fanów jazzu 
i muzyki rozrywkowej, bowiem 
Centrum zaprosiło gwiazdy świa-
towego formatu. Jako pierwszy 
wystąpi zespół Full-X Trio. Grupa 
ta istnieje od 1993 roku, a założyli 
ją bracia: Adam (gitara) i Tomasz 
(bas) Fulara i to oni stanowią 
trzon formacji. Od dwóch lat mu-
zykom z Full-X Trio towarzyszy 
trzebniczanin, Michał Bednarz 
(perkusja). 

Zespół Adama Fulary, mimo bar-
dzo oryginalnej twórczości, wciąż 
bardziej znany i doceniany jest 
poza granicami kraju. Jakiś czas 
temu do współpracy zaprosił go 
Paul Gilbert, jeden z najlepszych 
gitarzystów heavymetalowych. 
Adam gra techniką tappingu 
oburęcznego na dwugryfowej gi-
tarze. Jest wirtuozem tego instru-
mentu, a grę na nim opanował do 
perfekcji. Podobnie jak jego brat 
Tomasz, który jest uznanym basi-
stą, a jego lekcje gry na basie pu-
blikowane są w piśmie Magazyn 
Basista. Tym większą dumą napa-
wa fakt, że w Full-X Trio znalazł 
się trzebniczanin, który nagrał z 
nimi drugi studyjny album – "An 
Introduction to Counterpoint", 
wydany we wrześniu tego roku. 
Na trzebnickim koncercie Full-X 
Trio nie zabraknie polifonicznych 
improwizacji, dużej dawki ener-
getycznych solówek, a także pięk-
nych, instrumentalnych kompo-
zycji, które przeniosą słuchaczy w 
inny wymiar dźwięku. 

Kovalczyk FUNKy JAZZ LIVE 
dostarczy trzebniczanom jeszcze 
innych wrażeń. Młody, chary-
zmatyczny wokalista z niebanal-
nym aktorskim talentem, Paweł 

Kowalczyk wziął udział w III 
edycji popularnego talent-show 
"Idol". Choć od tamtego momen-
tu upłynęło wiele czasu, muzyk 
nie spoczął na laurach. Był obec-
ny w mediach, również jako pro-
wadzący "Muzyczną windę" w 
TV Polsat. W 2009 roku nagrał 
utrzymany w stylistyce pop z do-
mieszką brzmienia lat 80. album, 
zatytułowany "Obsesja". Jego dru-
gi studyjny krążek utrzymany jest 
bardziej w klimatach funky i so-
ulu. Kompozycje zostały zaaran-
żowane na big band, a nagrane 
metodą analogową na żywo, co 
jest gwarantem ciepłego i łagod-
nego brzmienia rodem z lat 50. i 
60.  Premiera tego wydawnictwa 
przewidziana jest na 12 listopada, 
a koncert w Trzebnicy będzie jed-
nym z pierwszych promujących 
to wydawnictwo. Wokaliście to-
warzyszył będzie zespół i sekcja 
dęta. Grzechem byłoby tego nie 
usłyszeć na żywo. Zapraszamy 
do Centrum Kultury i Sportu 
22 listopada (piątek), o godz. 18. 
Wstęp wolny.

22 listopada wszystkich miłośników dobrej muzyki bar-
dzo ucieszy wydarzenie przygotowane przez Trzebnic-
kie Centrum Kultury i Sportu. Tego dnia w sali wido-
wiskowej odbędą się Trzebnickie Zaduszki Jazzowe, które 
swoim patronatem objął burmistrz Marek Długozima.

Od każdej osoby z komisji moż-
na było uzyskać maksymalnie 20 
punktów, czyli od całej komisji  
60.

 Podczas czytania, na sali pa-

rodzice stojący z tyłu pomiesz-
czenia wyglądali na znacznie 
bardziej przejętych i spiętych niż 
dzieci. Po każdym odczytaniu 
tekstu następowały gromkie bra-
wa. Na koniec wręczono dyplomy 

pierwsze 3 miejsca oraz osobom 
wyróżnionym. Każdy uczestnik 
otrzymał również medal uczest-
nictwa. Wszyscy wychodzili z sali 
zadowoleni i uśmiechnięci. Sły-
szało się wokół głosy wyrażające 

za rok.

 Pośród uczestników zdecy-
dowanie wyróżniła się Angelika 
Kraska, uczennica 4 klasy, Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Trzebni-

Wyróżnienie I –Paulina Jaroszy 
kl. 4a, SP nr 2
Wyróżnienie II –Wiktoria Dum-
ka, kl. 4c, SP nr 2

„Jest mi niezmiernie miło, iż 
wystąpię dla trzebnickiej pu-
bliczności. Serdecznie dziękuję 
za zaproszenie. Podczas kon-
certu „KOVALCZYK FUNKy-
JAZZ LIVE” zagramy prawie 
cały materiał z najnowszej pły-
ty, wraz z aktualnym singlem 
„RAISE ME UP”. Znakomite 
utwory ponadczasowych, mo-
ich ulubionych wokalistek Shi-
rley Bassey czy Saleny Jones. 
Zapraszamy już 22 listopada. 
Będzie to wieczór pełen niespo-
dzianek i muzyki, jakiej jeszcze 
w Trzebnicy nie było! Do zoba-
czenia.” –  KOVALCZYK


