ERUPCJA 2020 - podsumowanie
Wpisany przez Dom Kultury

Po 10 latach do Gołdapi wróciła ERUPCJA – święto miłośników gitary. Na przełomie stycznia
i lutego 2020 r. miały miejsce wydarzenia, dzięki którym każdy gitarzysta i fan muzyki gitarowej
mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie. Podczas warsztatów gitarowych oraz koncertów można
było usłyszeć różne gatunki muzyki począwszy od popu i rocka, poprzez jazz eksperymentalny
po muzykę klasyczną. Tegoroczna ERUPCJA doskonale wpisała się w kanon obchodów 450
lecia nadania praw miejskich w Gołdapi, ponieważ podczas każdego koncertu można było
usłyszeć wykonawców z Gołdapi, a gwiazdami imprezy byli Gołdapianie, którzy osiągnęli
sukcesy muzyczne nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Erupcja miała nową formułę – poza
warsztatami muzycznymi oraz koncertem finałowym w Domu Kultury odbywały się wieczorne,
kameralne koncerty w gołdapskich restauracjach.

We środę 29.01.2020r. Erupcję rozpoczęły warsztaty z gitary elektrycznej, które poprowadził
Dawid Rakowski - były uczeń akademii Gitary Domu Kultury w Gołdapi, obecnie współpracujący
z cenionymi polskimi artystami i zespołami. Grał między innymi z zespołami Loka, Big Day i
Feel. Wieczorem odbył się koncert w restauracji Parkowa, podczas którego wystąpili uczniowie
akademii Gitary - Joanna Poremba, Weronika Pietruszewska, Zespół Barrock Project (Marcin
Szafruga, Marek Jacewicz, Maciek Mackiewicz) oraz gwiazda - Dawid Rakowski, którego
wokalnie wspierał Kuba Pawłowski.

W czwartek 30.01.2020 r. warsztaty z gitary klasycznej poprowadził kolejny wychowanek
Krzysztofa Szczerbowskiego z Akademii Gitary - Marcin Andrukajtys – aktywny muzyk i ceniony
nauczyciel. Wieczorem w restauracji Matrioszka zaprezentowali się uczniowie Akademii Gitary:
Nadija i Zbigniew Karniłowicz, zespół Acoustic Zoone (Paulina Krzykwa, Weronika
Pietruszewska, Emilia Stankiewicz) oraz Zespół Barrock Project (Marcin Szafruga, Marek
Jacewicz, Maciek Mackiewicz). Gwiazdą wieczoru był tym razem Marcin Andrukajtys.

W piątek 31.01.2020 odbyły się warsztaty z gitary jazzowej. Poprowadził j Przemek
Daniłowicz - były uczeń akademii Gitary przy Gołdapskim Domu Kultury, obecnie kompozytor,
realizator dźwięku w telewizji, producent i muzyk wykonujący utwory z pogranicza jazzu,
elektroniki i muzyki eksperymentalnej. Muzyczny wieczór w restauracji Turystyczna rozpoczął
Zespół Vinyl w składzie: Krzysztof Szczerbowski, Estera Szczerbowska, Tomasz Sala, Maciek
Mackiewicz, Remigiusz Chmiel, Przemysław Grzeszczak. Przemek Daniłowicz z kontrabasistą
Łukaszem Owczynnikowem zwieńczyli koncert swoimi improwizacjami jazzowymi.

Sobota 01.02.2020 obfitowała w wydarzenia muzyczne. W Domu Kultury miały miejsce
warsztaty gitarowe, które poprowadzili wybitni gitarzyści - Tomek Andrzejewski (gitara rockowa)
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i Piotr Krępeć (gitara akustyczna) oraz warsztaty perkusyjne prowadzone przez Pawła
Kalinowskiego. Podczas wieczornego finałowego koncertu w sali kinowo – widowiskowej Domu
Kultury supportem dla gwiazd gitary byli uczestnicy erupcyjnych warsztatów gitarowych - Misza
Popadic, Piotr Milinkiewicz oraz Rafał Kostrzewski. Gwiazdami wieczoru zatytułowanego „Ogień
i woda” byli Tomek Andrzejewski reprezentujący mocne rockowe brzmienie i Piotr Krępeć –
wykonujący muzykę łagodną i relaksującą na barytonowej gitarze akustycznej.

Nad organizacją imprezy czuwali Marek Kowalczuk i Krzysztof Szczerbowski, spod którego
skrzydeł wyszło wielu utalentowanych gitarzystów.
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