
     Zespół „Sentido” w swoim wyjątkowym projekcie muzycznym:

„Mordechaj Gebirtig - Bard z krakowskiego Kazimierza” sięgając

do niezwykłej twórczości tego krakowskiego Barda czerpie z niej to, co

najlepsze. Muzycy odczytując tę twórczość na nowo, dzielą się nią ze

słuchaczem poprzez swoją wrażliwość, muzykę oraz słowo.

    Mordechaj Gebirtig – znany krakowski rzemieślnik, niezwykły

stolarz, a zarazem wybitny i lubiany artysta ludowy. Ostatni żydowski

Bard z krakowskiego Kazimierza. Mordechaj Gebirtig należał do

najważniejszych postaci żydowskiej elity międzywojennego Krakowa. 

      Poezja Gebirtiga weszła na stałe do żelaznego kanonu żydowskiej

pieśni ludowej i mimo upływu tylu lat od śmierci autora (zm. 4 czerwca

1942) jest ciągle żywa. Po jego utwory sięgają artyści i miłośnicy

kultury żydowskiej z całego świata. Jak nikt inny, Gebirtig potrafił w

swojej twórczości opisać niezwykle złożoną kulturę i życie społeczne

Żydów w przedwojennej Polsce.

W programie m.in.: 
„Kinder yorn”, „Miałem kiedyś dom”, „Żegnaj mi Krakowie”,
„Minuty rozpaczy”, „Głodny kotek”, „Śpiewak niedoli”, "Rejzele".

Kontakt:
Bernard Kopiec
+48 502 951 952

bernardkopiec@gmail.com

KONCERT W WYKONANIU
ZESPOŁU „SENTIDO":

 
KAJA MIANOWANA

WOKAL
 

KAROLINA MATUSZKIEWICZ
SKRZYPCE, KEMANCZE, WOKAL

 
ARAD EMAMGHOLI

DAF, TOMBAK, WOKAL
 

  PIOTR KOPIETZ
AKORDEON, ARANŻACJE

KIER. ARTYSTYCZNE
 

GOŚCINNY UDZIAŁ:
 

WASSIM IBRAHIM
LUTNIA ARABSKA, WOKAL

„Mordechaj Gebirtig -
Bard z krakowskiego Kazimierza” 

NAGRANIA:
Trailer

Żegnaj mi Krakowie
Kinder Yorn

Więcej na:
http://www.kop-art.art

https://youtu.be/-kYfdL4cnCc
https://youtu.be/fDXfYmLC8Vg
https://youtu.be/oPKR-YiKcXA
http://www.kop-art.art/


      Piotr Kopietz             Kaja Mianowana     Karolina Matuszkiewicz     Arad Emamgholi

Multiinstrumentalista, aranżer,
kompozytor. Absolwent UMFC w
Warszawie w klasie akordeonu.
Swoje umiejętności wykonawcze
doskonalił podczas stypendium
na Universität für Musik und
darstellende Kunst w Grazu
(Austria). Ukończył również
studia podyplomowe w zakresie
zarządzania kulturą na Wydziale
Zarządzania Uniwersytetu
Warszawskiego.
 Należy do grona kilku
muzyków w Polsce grających na
narodowym instrumencie
argentyńskim – bandoneonie
oraz jest jednym z niewielu
artystów koncertujących na
niezwykle rzadkim instrumencie
– francuskiej akordinie.
 Jest laureatem kilkunastu
ogólnopolskich i
międzynarodowych konkursów
muzycznych. Koncertuje solo, w
zespołach kameralnych oraz z
towarzyszeniem orkiestr
symfonicznych w Polsce i poza
jej granicami. Prezentując
muzykę klasyczną, rozrywkową,
improwizowaną i world music na
szeregu uznanych festiwali
wystąpił na wielu znamienitych
scenach koncertowych.
 Jest twórcą i kierownikiem
artystycznym kilkunastu
zespołów i projektów
muzycznych. Jako artysta
sesyjny nagrywa muzykę
klasyczną i rozrywkową dla
radia, telewizji, teatru i filmu.
Jako solista-akordeonista
współpracował ze zdobywcą
Oskara, Janem A.P.
Kaczmarkiem, nagrywając
muzykę kompozytora.

Perkusista i wokalista. Urodził
się w 1983 roku w Sanandadż
w irańskim Kurdystanie. W
wieku 5 lat rozpoczął naukę gry
na daf (tradycyjny irański
bęben obręczowy) w świątyni
sufickiej.
W 2002 roku ukończył studia z
zakresu kinematografii na
Uniwersytecie w Teheranie.
 Od 1992 roku prowadzi
intensywną działalność
koncertową występując na
prestiżowych festiwalach
muzycznych i w uznanych
salach koncertowych całego
świata. Prowadzi również
regularnie kursy mistrzowskie
gry na daf.  
 Występował z wieloma
uznanymi artystami i zespołami
w Iranie i poza jego granicami.
W 2005 roku został wydany w
Iranie jego debiutancki album
„Shur-e Daf”.
Od tamtej pory uczestniczył w
szeregu nagrań płytowych
znakomitych kompozytorów,
wokalistów i instrumentalistów.
 Od 2016 roku mieszka na
stałe w Warszawie.
W 2019 roku założył irańsko-
polskie trio perkusyjne o
nazwie „Shapol”, które rok
później wydało swój pierwszy
album.

Skrzypaczka, wokalistka,
multiinstrumentalistka. Absolwentka
UMFC w Warszawie w klasie
skrzypiec oraz AM w Krakowie w
klasie fideli kolanowych. Koncertuje
na rzadko spotykanych
instrumentach, takich jak: kemanche,
suka biłgorajska, fidel płocka, kobyz. 
 Na stałe współpracuje z prof. Marią
Pomianowską, Karoliną Cichą, Nikola
Kołodziejczykiem, Gerardem Edery i
Piotrem Kopietzem oraz okazjonalnie
z zespołem „Kapela ze wsi
Warszawa”. Jest założycielką
zespołów T/Aboret, Karma Trio,
Wiklinowa, Andre & the Giants
(Rozen), z którymi czynnie koncertuje
z autorskim programem. 
 Artystka w swoim dorobku
artystycznym posiada liczne nagrania
audio i video zrealizowane dla
wytwórni płytowych, radia i telewizji.
Jest laureatką prestiżowych
konkursów w dziedzinie muzyki
tradycyjnej: II miejsce z zespołem
„Karma Trio” na Turnieju Muzyków
Prawdziwych w Filharmonii w
Szczecinie; Indywidualna nagroda
wokalna imienia Anny Kiełbusiewicz
na Mikołajkach Folkowych w Lublinie;
III miejsce z zespołem „Karma Trio”
na Mikołajkach Folkowych w Lublinie;
Nagroda Publiczności z zespołem
„Karma Trio” na Mikołajkach
Folkowych w Lublinie; I miejsce i
Grand Prix z kwartetem „T/Aboret” na
Mikołajkach Folkowych w Lublinie;
Nagroda Publiczności z kwartetem
„T/Aboret” na Mikołajkach Folkowych
w Lublinie;Dwukrotne
zakwalifikowanie się do Finału
konkursu „Nowa Tradycja” w
Warszawie wraz z zespołem
„T/Aboret”.

Niezależna wokalistka oraz
aktorka musicalowa. Ukończyła
Wydział Wokalno-Aktorski na
Uniwersytecie Muzycznym
Fryderyka Chopina w
Warszawie na specjalności:
muzyka dawna. W ramach
stypendium studiowała również
w Universität für Musik und
darstellende Kunst Graz, w
Austrii.
 Od 13 lat prowadzi aktywną
działalność artystyczną,
śpiewając muzykę dawną,
musical, etniczne pieśni
sefardyjskie oraz muzykę
filmową. Zagrała główne role w
musicalach: „Upiór w Operze”,
„Miss Saigon”,
„LesMisérables”, „Koty”, „Love
Story”, „Notre Dame de Paris”,
„Piloci” i „Lamaila”. W
większości do wykonywanych
ról w w/w dziełach, wybierana
była przez ich kompozytorów,
w tym m.in.: Andrew Lloyda
Webbera, Riccardo Cocciante
czy Macieja Pawłowskiego.
 W 2020 r. wraz z zespołem
MelluSya wydała swój
debiutancki album „Z serca”
(Wyd. Muz. SOLITON).
Jest zdobywczynią nagrody
głównej na Międzynarodowym
Festiwalu Piosenki Anny
German (Moskwa 2015 r.). 
Współpracuje z kompozytorami
muzyki filmowej oraz jest
wokalistką zespołu „Sentido”. 
 Uczy emisji głosu na
kierunku Musical na
Warszawskim Uniwersytecie
Muzycznym Fryderyka
Chopina.
Gra na kilku instrumentach.
Biegle posługuje się językiem
angielskim, niemieckim i
rosyjskim.


