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Lewicki: Bardzo cieszy, że ludzie nas lubią
Kon cert ch arytatywn y „Piłsudski pamięcią
przyzywa!” fot. Ryszard Rotkiewicz
Największym wydar zeniem w 2013 r .
będzie 25 -lecie „Kapeli Wileńskiej", to ma
być wielki zjazd kapel, zdr adził PL DELFI
tajemnicę Zbig niew Lewicki, wir tuoz
skr zypiec, kompozytor i koncer tmistr z
Litewskiej Państwowej Or kiestr y
Symfonicznej.
Jak Panu minął 2012 r ok?
Ten rok był bardzo g wałtown y. Rozpoczęło się od kon certu „Kapeli Wileń skiej” w
styczn iu. Zaplan owan y był jeden kon cert, późn iej musieliśmy dać drug i kon cert, a
ostateczn ie zag raliśmy trzy kon certy. Bardzo cieszy, że ludzie n as lubią.
Mieliśmy dużo wyjazdowych , reprezen tacyjn ych kon certów w Niemczech , w Warszawie n a
Dn iach Polon ii (3 maja), ostatn io też w Warszawie n a Dn iach Wiln a oraz wiele in n ych
pomn iejszych kon certów. Tak więc pracy było sporo w tym roku.
Oprócz „Kapeli Wileń skiej” g ram w projekcie „Klasyka w wersji flamen co”. Projekt
wspóln ie z g itarzystą Aureliusem Globisem powstał n a wiosn ę, teraz do n as dołączyła
On utė Kolobovaitė. Jest to taka żartobliwa bitwa między klasyką a flamen co, między
skrzypcami a g itarą. Dużo było pracy przy aran żacji utworów, ale teraz już projekt
n abiera rozpędu.
Dużo pracy mam też w Operze, dużo mieliśmy premier. Cieszy mn ie, że operę też ludzie
słuch ają, że przych odzą n a kon certy muzyki klasyczn ej.
Jakie są Pańskie plany na następny r ok?
Największym wydarzen iem będzie 25 -lecie „Kapeli Wileń skiej”. Jeszcze o tym n ie
mówiliśmy, ale zdradzę tajemn icę, to ma być wielki zjazd kapel. Przyjedzie mn óstwo kapel
z Polski i Wiln o przez kilka dn i będzie śpiewało po polsku. Na jubileusz szykujemy n owy
prog ram.
Z orkiestrą mamy już w plan ach wyjazdy do Szwajcarii, Niemiec, więc też będzie dużo prób
i przyg otowań , bo w takich krajach trzeba wyg lądać solidn ie.
Od kilku lat n osimy się z pomysłem powtórzen ia prog ramu „Alicja w krain ie Wiln a”. Jest
to mon ospektakl Ewelin y Saszen ko do słów Alicji Rybałko. Mamy zamiar urozmaicić
prog ram, czyli połączyć orkiestrę klasyczn ą z zespołem jazzowy, który towarzyszy
Ewelin ie. Moim zdan iem, to będzie ciekawy projekt.
Jak Pan spędza święta?
Boże Narodzen ie od wielu lat spędzam w g ron ie rodzin n ym. Zawsze wieczorem jedziemy
do kościoła pw. św. Bartłomieja n a Zarzeczu n a pasterkę o 21 g odz. Mój tata w tym
kościele wiele lat pracował jako org an ista i ksiądz Jan bardzo się cieszy, kiedy
przyjeżdżamy.

Na Nowy Rok n ajczęściej kon certuję, ale od razu po kon certach wracam do domu, a
n astępn ie z żon ą staramy się odwiedzić jak n ajwięcej przyjaciół, więc całą n oc jeździmy od
jedn eg o domu do drug ieg o. W tym roku plan ujemy wyjazd do przyjaciół w Szypliszkach w
Polsce przy g ran icy z Litwą.
Wszelkie in formacje opublikowan e n a DELFI zabran ia się publikować n a in n ych
portalach in tern etowych , w mediach papierowych lub w in n y sposób
rozpowszech n iać bez zg ody DELFI. Jeśli zg oda DELFI zostan ie uzyskan a, trzeba
obowiązkowo podać DELFI jako źródło.

