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  MAREK PIEKARCZYK AKUSTYCZNIE –    03.11.2017 – Centrum Twórczości LUTNIA    Marek Piekarczyk wystąpi w autorskim programie Akustycznie,    a wydarzenie stanie się kolejną odsłoną cyklu    „Gwiazdy w Bałuckim”.    Artysta rozgłos zdobył dzięki grupie heavymetalowej TSA, której był wokalistą od 1981 roku.Jednak koncert Akustycznie to nastrojowe brzmienie gitary i pełne refleksji ballady tegodoświadczonego muzyka. Marek Piekarczyk zaprezentuje własne aranżacje najlepszychutworów „Czerwonych Gitar” czy „Skaldów”.    Towarzyszyć mu będą muzycy Tadeusz Apryjas i Jacek Borowiecki.    Wydarzenie składa się z dwóch części.    Zapraszamy na spotkanie i rozmowę z artystą na godzinę 18.00, natomiast o godzinie 19.00rozpocznie się koncert.        Centrum Twórczości LUTNIA, Łódź, ul. Łanowa 14    3 listopada 2017, od godz. 18.00    Bilet na oba wydarzenia kosztuje 45 złotych.        Bilety można nabyć w każdej placówce Bałuckiego Ośrodka Kultury oraz on-line:    http://biletyna.pl/event/Marek-Piekarczyk-Akustycznie-Balucki-CT-LUTNIA-Lodz-e59109.html#buy        MAREK PIEKARCZYK - wokalista, autor tekstów, kompozytor. Śpiewa od 1969 roku, karieręzaczynał w zespołach Biała 21    i Sektor A. Od 1982 roku zespół TSA, w którym został wokalistą, zaczął wydawać płytydługogrające, a jego utwory okupowały czołowe miejsca na listach przebojów. Grupa zostałauznana za prekursora heavy metalu w Polsce. Zespół koncertował między innymi w Polsce,USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii.    Marek Piekarczyk w latach 1986-89 wcielił się w rolę Jezusa    w rock-operze „Jesus Christ Super Star”, której premiera odbyła się w Teatrze Muzycznym wGdyni w reżyserii Jerzego Gruzy. Spektakl wystawiony został przeszło 200 razy w Polsce i zagranicą. W latach 1992–98 Piekarczyk mieszkał wraz z rodziną    w Nowym Jorku, gdzie oprócz pracy w różnych zawodach, koncertował z lokalnymi artystami iwystępował dla amerykańskiej Polonii. Po powrocie ze Stanów Zjednoczonych MarekPiekarczyk stworzył projekt „Marek Piekarczyk i Przyjaciele” i koncertował    w Polsce.        W 2002 roku reaktywowany został zespół TSA, co zaowocowało bardzo dobrze przyjętą płytą„Proceder”. W 2007 roku ukazała się płyta „Yugopolis”, która osiągnęła status „złotej” już wpierwszym dniu sprzedaży. W 2009 roku roku ukazała się solowa płyta Marka Piekarczyka„Źródło”.    Teledysk do utworu „Nie zawrócę” promujący płytę, został nakręcony na Syberii nazamarzniętym jeziorze Bajkał.    Marek Piekarczyk bierze udział w wielu projektach artystycznych, w ramach których nagrywa ikoncertuje. W 2010 roku nagrał między innymi piosenkę „Wspomnienie” na płycie „Cudownyświat” dla Fundacji im. prof. Religi, w 2011 roku nagrał utwór    „Co u Ciebie” na płycie „Odnalezione piosenki Bogdana Łyszkiewicza”. Marek Piekarczykregularnie koncertuje    z zespołem TSA. W listopadzie 2014 roku ukazała się autobiografia artysty „Zwierzeniakontestatora”.        Kontakt do organizatora:    Centrum Twórczości LUTNIA, Łódź, ul. Łanowa 14    e-mail: lutnia@bok.lodz.pl   tel.: 42 652 62 27      
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