
W MIĘDZYCZASIE 
Koncert na który składają się autorskie utwory Kapeli Jazgodki. Muzyka zainspirowana 
różnymi obliczami etnicznej Europy. Teksty, które są osobistą rozmową z codziennością, 
zwłaszcza tą kobiecą – z pośpiechem, z czasem, z entropią…

Grając od ponad dekady muzykę etniczną i tradycyjną, prowadząc warsztaty i opowiadając 
historie, gdzieś w międzyczasie stworzyłyśmy swój autorski repertuar. Muzykę wędrującą 
po pograniczach, przekraczającą miedze i rozstaje. Opowieści o codzienności i 
niecodzienności. To muzyka furtek między światami, sztukami, ludźmi... Za pomocą 
crowdfundingu (Polak Potrafi) zebrałyśmy fundusze na nagranie i wydanie płyty, która już 
prawie jest gotowa (premiera w lutym 2015 roku). Ale ta muzyka jest stworzona do grania 
na żywo – więc polecamy się koncertowo!

Kapela Jazgodki powstała w 2005 roku na Warmii. Zaczęło się od dwóch kobiet, które pozornie dzieli prawie 
wszystko – wiek, losy, geografia... A jednak spotkały się pewnej zimy przy piecu, wzięły instrumenty i zaczęły 
grać – nutę tradycyjną... Potem doszły inne nuty, inne zajęcia, inni ludzie. Katarzyna Jackowska współpracuje
od 2000 roku ze Scholą Węgajty jako solistka w dramatach liturgicznych i koncertach muzyki dawnej, a także 
ze Stowarzyszeniem Dom Tańca. Poznań oraz Stowarzyszeniem Grupa Studnia O. Prowadzi autorskie 
projekty muzyczne, warsztaty śpiewu i tańca, działania związane z edukacją kulturową i dialogiem 
międzykulturowym. Iwona Sojka współpracuje również ze Scholą Węgajty, Kapelą Brodów oraz Anią Brodą. 
Adam Cudak to muzyk-multiinstrumentalista, nauczyciel muzyki, kompozytor i aranżer. Kuba i Marcin Sojka 
to muzycy zajmujący się różnymi nurtami muzyki – jazzem, hip-hopem i innymi – oraz znakomici perkusiści.

Skład zespołu: 
Katarzyna Jackowska: śpiew, akordeon 
Iwona Sojka: skrzypce 
Kuba Sojka: śpiew, instrumenty perkusyjne 
Marcin Sojka: instrumenty perkusyjne 
Adam Cudak: klarnet, mandolina, bouzouki, flety proste 



Koszt: 
3000 netto (umowa o dzieło); możliwość negocjacji; 
koszty transportu i zakwaterowanie – do ustalenia w zależności od lokalizacji 

Więcej o nas tutaj:
https://jazgodki.wordpress.com/o-nas/
www.parparusza.wordpress.com

Polecamy do posłuchania nagrania robocze w sieci: 
https://jazgodki.wordpress.com/
www.jazgodki.pl
https://soundcloud.com/katarzyna-enemuo/panika
https://soundcloud.com/katarzyna-enemuo
https://www.youtube.com/watch?v=7cq38FYDKpg

Kontakt: 
Katarzyna Jackowska
parparusza@wp.pl
tel. 0048 513524139
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