INFO
Poznański Kwintet Akordeonowy jest jednym z niewielu tego typu zespołów na świecie.
Powstał z inicjatywy Prof. Henryka Krzemińskiego, wykładowcy klasy akordeonu Akademii
Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.
Kwintet prowadzi działalność artystyczną już przeszło 30 lat. W okresie tym Kwintet wykonał
już setki koncertów zarówno w kraju, jak również na estradach koncertowych Europy, m.in. :
Belgii, Danii, Francji, Holandii, Niemiec, Szwecji. Dokonał wielu nagrań radiowych
i telewizyjnych w Polsce, Francji i Szwecji.

jest laureatem
GRAND PRIX
Międzynarodowego Konkursu Zespołów
Kameralnych w Paryżu
Wysoki poziom wykonawczy muzyków Kwintetu oraz znakomita jakość instrumentów sprawiają, że prezentowane
interpretacje różnorodnych stylów muzycznych są niezwykle interesujące. Artyści grają na instrumentach koncertowych
renomowanych włoskich firm: GIULIETTI, BORSINI oraz ZERO SETTE. Instrumenty te podobne są tylko zewnętrznie
do akordeonów tradycyjnych, w odróżnieniu od których posiadają ogromne możliwości brzmieniowe, a dzięki temu
umożliwiają wykonywanie muzyki napisanej oryginalnie na akordeon jak również dokonywanie wiernych tekstowo transkrypcji
utworów z minionych epok.
Bogaty jak również uniwersalny oraz niezwykle zróżnicowany repertuar
Poznańskiego Kwintetu Akordeonowego – znakomicie wpisuje się
w każdy typ imprez: od prestiżowych recitali w salach koncertowych
poprzez oprawy muzyczne konferencji, spotkań okolicznościowych,
wystaw aż po profesjonalne imprezy plenerowe, festiwale. Poprzez
zróżnicowany, uniwersalny repertuar zespołu, na który składają się
transkrypcje wielkich dzieł dawnych mistrzów, oryginalne utwory napisane
na akordeon solo oraz kwintet akordeonowy, opracowania muzyki
popularnej i rozrywkowej – koncerty Kwintetu przyjmowane są z dużym
entuzjazmem przez wielopokoleniową publiczność. Twórcami opracowań
utworów są: Prof. Henryk Krzemiński oraz obecni muzycy, absolwenci
Akademii Muzycznej im.I.J.Paderewskiego w Poznaniu a dziś wykładowcy,
nauczyciele wszystkich poziomów szkolnictwa artystycznego w Polsce.
W programach różnego typu koncertów Poznański Kwintet
Akordeonowy prezentuje bardzo szeroki repertuar, który
zawiera utwory oryginalnie skomponowane na akordeon jak
również artystyczne transkrypcje dzieł dawnych mistrzów,
m.in.: J.S.Bacha, C.Debussy'ego, A.Chaczaturiana,
W.A.Mozarta, S.Joplina, G.Rossiniego, F.MendelsohnaBartholdy, A.Piazzolli, J.Straussa, A.Vivaldiego.
Utwory w formacie mp3 na stronie www (link poniżej).
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