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Duet Mazolewski i Porter jeszcze we wrześniu, a w listopadzie Coma - CKK Jordanki
zaprasza na koncerty.
Już 20 września 2019 r. o godz. 20:00 Sala Koncertowa wypełni się fanami dwóch wielkich
osobowości muzycznych - Wojciecha Mazolewskiego i Johna Portera. Artyści przyjadą na zaproszenie
Centrum, promując nowy krążek „Philosophia”. Płyta już została nazwana najbardziej zaskakującym
debiutem tego roku.
Obaj artyści to niewątpliwie dwie bezkompromisowe osobowości polskiej sceny muzycznej. Z jednej
strony John Porter, Anglik, który w latach 70. wybrał Polskę na swój dom, znalazł się w pierwszym
składzie Maanamu, grał ballady Cohena z Maciejem Zembatym, nagrał kultowe płyty z Porter Band,
płyty solowe oraz w duecie z Anitą Lipnicką. Z drugiej strony Wojtek Mazolewski - człowiek, którego
muzyka uchodzi za jeden z najlepszych polskich produktów eksportowych, niestrudzony propagator
jazzu, grywający na całym świecie ze składami Pink Freud czy Wojtek Mazolewski Quintet.
W listopadzie z kolei w CKK Jordanki wystąpi zespół Coma, słynący z wyjątkowych koncertów, które
śmiało można nazwać muzycznymi spektaklami. Coma zagra 21 listopada w ramach trasy „Game
Over Tour”. Warto zapisać tę datę w kalendarzu, tym bardziej, że 1 września 2019 r. zespół ogłosił
zawieszenie działalności po ponad dwudziestu latach wspólnego grania.
W sierpniu 2019 r. operator Sali Kongresowej na Jordankach zainicjował nowy etap działalności.
Dotychczas cała przestrzeń obiektu wynajmowana była w celach artystycznych, konferencyjnych czy
kongresowych podmiotom zewnętrznym. W sierpniu CKK Jordanki zorganizowało trzy koncerty w
ramach Sceny Muzycznej 11. Bella Skyway Festival. Teraz czas na kolejne, emocjonujące
wydarzenia.
Bilety na koncerty do nabycia on-line TUTAJ [2] lub stacjonarnie w:
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Ośrodku Informacji Turystycznej w Toruniu
ul. Rynek Staromiejski 25
czynny od pon. do pt.: 09:00 - 18:00, sobota 09:00- 16:00
tel. +48 56 621 09 30
Keep Travel
Toruń, Ugory 2
czynny od pon. do pt: 9:00-19:00, sobota 10:00-16:00
tel. +48 884 888 399
Biuro Turystyczne Copernicana
Toruń, ul. Żeglarska 18/1
czynne od pon. do pt: 9:00-17:00
tel. +48 695 639 166
Dodatkowo bilety na koncert Mazolewski/Porter do nabycia w:
Kasie CKK Jordanki
Al. Solidarności 1-3
czynna od wtorku do soboty: 13:00-19:00
tel. +48 56 642 43 79
Dla osób, które przyjadą na koncert samochodem – parking gratis!

Odnośniki:
[1] https://www.torun.pl/sites/default/files/bez_tytulu_4.jpg
[2] http://jordanki.torun.pl/bilety/
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