OLSZTYN ROZBRZMIEWA MUZYKĄ
Stolica Warmii i Mazur to miasto na co dzień ciche i spokojnie. Są jednak takie momenty,
kiedy życie nabiera tu szybszego rytmu i wskakuje na wyższe obroty. Wtedy jego
przestrzeń wypełniają dźwięki muzyki, a po ulicach rozlewają się wpadające w ucho
melodie.
Właśnie w Olsztynie sławny kompozytor Feliks Nowowiejski na przełomie XIX i XX w. grał w
orkiestrze pułku dragonów i na organach w bazylice św. Jakuba. Współcześnie natomiast z miasta
wywodzi się wielu znanych artystów polskiej sceny muzycznej, zaś w kalendarzu imprez poczesne
miejsce zajmują festiwale muzyczne i liczne koncerty.

Muzyczny repertuar Olsztyna
Najwięcej dzieje się tu wraz z rozpoczęciem sezonu letniego. Już w maju jego przedsmak daje
„Kortowiada”, czyli olsztyńskie juwenalia, które na kilku scenach skupiają przedstawicieli różnych
gatunków muzycznych. W czerwcu z kolei rusza Olsztyńskie Lato Artystyczne, obfitujące w wiele
wydarzeń stricte muzycznych lub takich, którym muzyka niezmiennie towarzyszy. Zwieńczeniem
sezonu letniego jest z kolei organizowany na przełomie sierpnia i września dwudniowy Olsztyn
Green Festival. To inicjatywa, która promuje nie tylko dobrą muzykę, ale także ekologiczny styl
życia. Wachlarz imprez jest szeroki i dostosowany do różnych gustów i upodobań – od koncertów
poezji śpiewanej i muzyki kameralnej, po folklorystyczne, jazzowe, bluesowe, rockowe i jeszcze
mocniejsze brzmienia.
Do cyklicznych wydarzeń należą:
• „Olsztyn Green Festival”
• Cavata na Olsztyńskim Zamku
• Festiwal Piosenki Inteligentnej „Bez Lipy”
• Koncerty muzyki kameralnej
• Letnie Dobranocki Bluesowe
• Międzynarodowe Olsztyńskie Dni Folkloru „Warmia”
• Międzynarodowy Festiwal „Olsztyńskie Noce Bluesowe”
• Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe „Śpiewajmy Poezję”
• Olsztyńskie Koncerty Organowe im. Feliksa Nowowiejskiego
• Staromiejskie Spotkania z Szantą
W stałym repertuarze są również: Biesiady Romskie, Gale Operowe, występy Gwiazd Lata, czyli
muzyków światowego formatu, oraz Dzień Niemena – podczas którego piosenki legendarnego
artysty śpiewają znani polscy wokaliści. Muzyka niezależna i alternatywna rozbrzmiewa w mieście
na imprezach organizowanych przez grupę Olsztyn Old Underground. Wiele koncertów towarzyszy
takim wydarzeniom, jak Dni Jakubowe, czy Warmiński Jarmark Świąteczny.

Muzyczna mapa miasta
Większość letnich koncertów skupia się na olsztyńskiej starówce. Ich główną sceną jest Amfiteatr
im. Czesława Niemena, ale odbywają się one także na Scenie Staromiejskiej, Targu Rybnym i
dziedzińcu zamku. Podczas wielu imprez sceną dla muzyków stają się także uliczki Starego Miasta,
Park Podzamcze czy Park Jakubowo. Festiwalową przestrzeń tworzą także malownicze okolice
Plaży Miejskiej nad jeziorem Ukiel.
Poza sezonem muzyczne życie przenosi się do licznych klubów (skupionych głównie na starówce i w
Kortowie) oraz do instytucji kultury. Biletowane koncerty odbywają się w Centrum Edukacji i
Inicjatyw Kulturalnych, podziemiach amfiteatru, salach Miejskiego Ośrodka Kultury, klubach
„Nowy Andregrant” czy „Galeria Sowa”. Wieczory muzyczne organizowane są także w pubach i
kawiarniach. Mocnym punktem na muzycznej mapie miasta jest również Warmińsko-Mazurska
Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego, która raczy melomanów klasycznymi dźwiękami.

Olsztyński alfabet gwiazd
W Olsztynie kwitnie życie muzyczne, czego przejawem jest np. obfitość działających chórów,
odnoszących liczne sukcesy. Dość wspomnieć takie zespoły, jak: Chór im. prof. Wiktora
Wawrzyczka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, akademicki chór „Bel Canto” Wyższej Szkoły
Informatyki i Ekonomii TWP, Olsztyński Chór Kameralny „Collegium Musicum”, Zespół Wokalny
„Moderato”, chór lekarzy „Medici pro Musica”, Chór Nauczycielski „Collegium Baccalarum” czy
Kameralny Zespół Muzyki Północno-Wschodniey i Popołudniowey „Pro Forma”.
W Polsce i na świecie miasto promują artyści reprezentujący różne style muzyczne. Są wśród nich
tacy wykonawcy, jak:
Afromental
Big Day
Czerwony Tulipan
Enej
Harlem
Hitano
Horpyna
Kaczki z Nowej Paczki
Norbi
Pro Musica Antiqua
Romantycy Lekkich Obyczajów
Shannon
Shantaż
Transsexdisco
Vader
Wodny Patrol
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