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Od trzech lat wczesną jesienią Mława żyje Victor Young 
Jazz Festivalem. Cieszy mnie fakt, że wydarzenie to zagości-
ło na stałe w kalendarzu imprez miejskich. Trzecie podejście 
świadczy bowiem o tym, że myślimy o festiwalu jako o po-
ważnym projekcie promującym – z jednej strony twórczość 
Victora Younga i kulturę wyższą, z drugiej – nasze miasto. 
Pierwszy festiwal był udaną próbą, drugi – w zaskakującej 
pandemicznej atmosferze – prawdziwym wyzwaniem. 

W tym roku organizujemy wydarzenie bogatsi o doświad-
czenia i umocnieni w decyzji. Mamy wspaniałych partnerów, 
bez których nasz projekt nie byłby możliwy do realizacji. 
Dziękuję Fundacji For Art, Narodowemu Centrum Kultury, 
Samorządowi Województwa Mazowieckiego, miejskim jed-
nostkom i darczyńcom, wśród których wymienię firmy Suez 
Woda i Atende Industies. Dziękujemy też wszystkim innym 
sympatykom tego projektu i miłośnikom jazzu. Robimy festi-
wal dla was, ale też dla Victora Younga, pamięci o nim 
i dla naszego miasta. Niech wszystko gra!
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W repertuarze 
zespołu The Cuban 
Latin Jazz wyraźnie 
słychać muzyczne ko-
rzenie Kuby niesione 
dźwiękami kontraba-
su lidera – Rolanda 
Abreu

Zespół Tantfreaky 
tworzy sześciu 
wrocławian, wśród 
których są absol-
wenci oraz studenci 
wyższych szkół 
muzycznych
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Dwa dni wypełnią atrakcje dla miłośników muzyki, historii, 
filmu i… tańca. Program rozpoczynamy w piątek 24 września 
br. o godzinie 16:00 warsztatami „Muzyka filmowa”. Dla 
osób zgromadzonych w sali kina Kosmos poprowadzą je 
dziennikarze radiowi i miłośnicy jazzu – Andrzej Winiszew-
ski oraz Magda Miśko-Jackowska. O 17:00, w tym samym 
miejscu, odbędzie się konferencja „Muzyka przedwojenna” 
z udziałem muzyków i teoretyków muzyki, historyków, 
filmowców oraz radiowców. Rozmowę Grażyny Auguścik, 
Jana Młynarskiego, Kuby Stankiewicza, Magdy Miśko-
-Jackowskiej, Anny Ferens, Janusza Prusinowskiego, Igora 
Pietraszewskiego i Wilhelma Taraszkiewicza poprowadzi 
Andrzej Winiszewski.
O 18:00 oficjalnie otworzymy festiwal i zaprosimy na dwa 
rewelacyjne koncerty – Roland Abreu & Cuban Latin Jazz 
oraz Jazz Band Młynarski – Masecki. 
Pierwszy z zespołów z sukcesem łączy jazz i muzykę laty-
noską – rytmy kubańskie, afrokubańskie, salsę oraz muzykę 
klasyczną. Formację tworzą młodzi, utalentowani muzycy 
różnych narodowości z liderem, kontrabasistą – Rolandem 
Abreu. Natomiast gwiazdorski band Młynarski – Masecki  
zabierze nas w muzyczną podróż w czasie – cofniemy się 
o 100 lat, do przedwojennej Warszawy. Muzycy zaprezen-
tują rewelacyjne, często zapomniane polskie piosenki, 
utrzymane w klimacie epoki.

Sobotę 25 września rozpocznie o godzinie 14:30 wernisaż 
wystawy plenerowej „Victor Young”, przygotowanej przez 
Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w parku miejskim. 
Od 15:00 do 17:00 zapraszamy na potańcówkę przy muzyce 
przedwojennej przed parkową estradą (w przypadku nie-
sprzyjającej aury potańcówka odbędzie się w sali na piętrze 

Miejskiego Domu Kultury w Mławie). Pierwszym wodzirejem 
(odpowiedzialnym również za dobór repertuaru) będzie An-
drzej Winiszewski. Wieczór festiwalowy w sali kina Kosmos 
rozpocznie o 18:00 koncert Wojciecha Konopki i zespołu 
TANTFREAKY z programem Victor Young Project. Grupę 
tę tworzy sześciu wrocławskich muzyków, absolwentów 
oraz studentów wyższych szkół muzycznych. Tantfreaky 
łączą̨ nowoczesne elektro-akustyczne brzmienia z wibrują-
cym śpiewem frontwoman – Karoliny Lipskiej. Gwiazdami 
tego dnia będą Grażyna Auguścik oraz muzycy Tria Kuby 
Stankiewicza. Wokalistka miała odwiedzić mławski festiwal 
już w ubiegłym roku, jednak epidemia COVID-19 pokrzyżo-
wała plany organizatorów. Mogliśmy jednak obejrzeć film, 
specjalnie przygotowany przez Grażynę Auguścik na Victor 
Young Jazz Festival Mława ‘20 z poruszającą interpretacją 
kompozycji Younga „Johny Guitar”. W tym roku wspólnie 
z Kubą Stankiewiczem i jego Trio, artystka zaprezentuje 
także inne utwory patrona festiwalu.
Festiwal będzie dostępny dla widzów w dwóch odsłonach 
– stacjonarnie (sala kina Kosmos, ul. Stary Rynek 13) oraz 
w czasie rzeczywistym w sieci. Streamingi obejmują piąt-
kową konferencję oraz wszystkie koncerty. Aby obejrzeć 
festiwal wystarczy zeskanować kod QR pierwszego lub 
drugiego dnia festiwalu – zachęcamy.
Organizatorami Victor Young Jazz Festival Mława ’21 są: 
Burmistrz Miasta Mława, Fundacja For Art, Miejski Dom 
Kultury w Mławie. Festiwal jest realizowany dzięki wsparciu 
współorganizatorów: Narodowego Centrum Kultury, Samo-
rządu Województwa Mazowieckiego, Powiatu Mławskiego 
oraz Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej. Dziękujemy także 
wszystkim darczyńcom – firmom i osobom fizycznym 
– którzy dokonali wpłat i wsparli organizację festiwalu.

O FESTIWALU

24 i 25 września w ramach Victor Young Jazz Festival Mława ’21 przed publicznością festiwalową 
– stacjonarną i zdalną – wystąpią Jan Emil Młynarski z Marcinem Maseckim jako Jazz Band Młynar-

ski – Masecki, Grażyna Auguścik z Trio Kuby Stankiewicza, a także dwie młode formacje 
prezentujące ciekawe odcienie jazzu – Roland Abreu & Cuban Latin Jazz 

oraz Wojciech Konopko – TANTFREAKY –  Victor Young Project.


