
 

V Ogólnopolski Festiwal 

Piosenki Retro 
maj –wrzesień 2008 roku                             im. Mieczysława Fogga 

 

 
Warszawa, ul. Niecała 7 

czynna codziennie w godz. 11-22 
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GŁOS 
Festiwalu

 

4/2008 
 

Warszawa  

kwiecień 2008 roku 

 

V OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI RETRO  
im. Mieczysława Fogga już za pół roku! 

Honorowy Patronat: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski 
Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz Rodzina Foggów  

 

 
HERBATKA U FOGGA 

czyli  

 
retro 

wtorki, 22 kwietnia, 27 maja 
godz. 18 

prowadzi  
Wojciech Dąbrowski 

akompaniament: 
Włodzimierz Trzeciak 

wstęp 20 zł (w cenie szarlotka Miecia) 
 

 
W niedzielę 16 marca w Cafe Fogg wystąpił po raz pierwszy z programem Piosenka ci nie da zapomnieć zespół Voice 

Band, nawiązujący do popularnych przed wojną kameralnych chórów rewelersów (Dana, Juranda i Eryana).  
Zespół profesjonalnych muzyków i wokalistów w składzie: Tomasz Warmijak (I tenor, kierownik muzyczny), 

Arkadiusz Lipnicki (II tenor), Grzegorz Żołyniak (baryton) i Piotr Widlarz (bas), prezentuje stare piosenki w nowych 
aranżacjach Urszuli Borkowskiej z towarzyszeniem akordeonisty Wacława Turka. Jest nowatorskim przedsięwzięciem na 
polskiej scenie muzycznej. Powstał pod koniec 2006 roku z inicjatywy Arkadiusza Lipnickiego.  

Zespół zadebiutował 31 października 2007 roku w Piwnicy Artystycznej Przechowalnia w Łodzi. Został zaproszony do 
udziału w V OFPR i nominowany do Honorowego Wyróżnienia Złoty Liść Retro’2008. 

 
 

IX OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIOSENKARZY AMATORÓW MUFKA’ 2008 

 
WARSZTATY RETRO 

(nowe spojrzenie na stary temat) 
25-27 kwietnia 2008 roku 

 
Termin: 5-7 czerwca 2008 roku, dyrektor: Elżbieta Igras 

W TYM ROKU PIERWSZY RAZ KATEGORIA PIOSENKI RETRO 
Laureaci tej kategorii zostaną automatycznie zakwalifikowani do finału 

V Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Retro im. Mieczysława Fogga 
Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie: www.mufka.com.pl

Zgłoszenia przyjmowane są na adres: mufka@mufka.com.pl, DK Stokłosy, Warszawa-Ursynów, ul. Lachmana 5 

http://www.mufka.com.pl/
http://www.mufka.com.pl/
mailto:mufka@mufka.com.pl
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REGULAMIN KONKURSU WOKALNEGO V OFPR
1. Program Festiwalu obejmuje konkurs wokalny i imprezy towarzyszące. Projekt 

adresowany jest do miłośników piosenki retro i ma na celu przypomnienie 
dorobku twórców dwudziestolecia międzywojennego. Do udziału w konkursie 
organizatorzy zapraszają profesjonalistów i amatorów, solistów i zespoły 
wokalne (bez ograniczeń wiekowych). Zgłoszenia przyjmuje się do końca 
czerwca 2008 roku na adres: wojdabrowski@spotkaniazpiosenka.org

2. Konkurs wokalny obejmuje wyłącznie piosenki polskie powstałe w latach 
1918-1939. Każdy uczestnik konkursu obowiązany jest przygotować 2 piosenki 
z tego okresu z własnym akompaniamentem (zespół muzyczny, gitara, 
fortepian lub profesjonalny półplayback na płycie CD. Organizatorzy 
umożliwiają nabycie podkładów muzycznych z poprzednich Festiwali). 

3. Wstępne eliminacje odbędą się podczas imprez Spotkania z piosenką retro, 
organizowanych na terenie całego kraju latem 2008 roku. O miejscu i terminie 
eliminacji uczestnicy zostaną zawiadomieni bezpośrednio przez organizatora 
oraz za pośrednictwem prasy lokalnej. Można również przesyłać zgłoszenia z 
nagraniami demo lub uzgodnić dodatkowe terminy przesłuchań. 

4. Zwycięzcy eliminacji rejonowych zostaną zaproszeni do udziału w II etapie 
konkursu, który odbędzie się w Warszawie i ma charakter przesłuchań z 
udziałem jury i publiczności. Uczestnicy konkursu przyjeżdżają do Warszawy 
na własny koszt. Uczestnik wykonuje w tym etapie jedną piosenkę, wybraną 
przez jury spośród dwóch zgłoszonych do konkursu.  

5. III etapem konkursu jest koncert finałowy, w którym wezmą udział zwycięz-
cy etapu II oraz laureaci Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenkarzy Amatorów 
Mufka’2008 w kategorii piosenki retro. W trakcie koncertu finałowego jury 
dokona ostatecznego wyboru laureatów, którzy otrzymują nagrody ufundowane 
przez sponsorów, dyplomy Złote Liście Retro oraz zaproszenie do udziału w 
koncertach Czar piosenki retro w sezonie 2008/2009.  

Spektakle wyróżnione 
Złotymi Liśćmi Retro  

TEATR SYRENA 
www.teatrsyrena.pl

 
POWRÓĆMY  

JAK ZA DAWNYCH LAT 
Spektakle: 17, 18, 19 kwietnia, g. 19 

 
TEATR BUFFO 
www.studiobuffo.com.pl

 
TYLE MIŁOŚCI 

Spektakle: 26, 27 kwietnia, g. 19 

 
 

KRONIKA  KRONIKA 

 

Warszawa Ursynów, ul. Wiolinowa 14 

 
W koncercie Jak drogie są 

wspomnienia (niedziela, 16 marca) 
wystąpili laureaci Złotych Liści Retro: 
Marek Ravski (śpiew) i Zbigniew 
Rymarz (fortepian). Koncert prowa-
dził Wojciech Dąbrowski. 

Polecamy 

NOWA PŁYTA  
z PRZEBOJAMI RETRO 

 
Ukazała się kolejna płyta, wydana 

przez firmę fonograficzną 4ever Music 
(Złoty Liść Retro’2007): Zatańczmy 
jeszcze raz, zawierająca karnawałowe 
przeboje lat 30. XX wieku. Do nabycia 
w sklepach muzycznych. 

 
Program I TVP, sobota, 4 kwietnia, godz. 15.50: program z cyklu Śpiewać jak to 
łatwo powiedzieć (retransmisja z teatru Polonia). Magda Umer opiekuje się 
piosenką Co nam zostało z tych lat (muz. Władysław Dan, sł. Julian Tuwim). 
 

 
Gościem honorowym koncertu Czar 

piosenki retro (3 lutego) był Zbigniew 
Adrjański, (Złoty Liść Retro’2007), 
autor Złotej Księgi Pieśni Polskiej i 
Kalejdoskopu estradowego.  

 

na zdjęciu: Zbigniew Adrjański 
 z prowadzącym koncert  

Wojciechem Dąbrowskim 

Najbliższe Spotkanie z piosenką retro 
24 kwietnia 2008 roku 

godz. 16 

Organizator Festiwalu: Oak Group (Warszawa) 
Dyrektor artystyczny: Wojciech Dąbrowski, tel. 0-600 630 952 

Zapraszamy na strony www.spotkaniazpiosenka.org, www.fogg.pl  

  Redakcja i opracowanie Gazety Festiwalowej: Wojciech Dąbrowski 
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