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Kameralny
wieczór
wspomnień
poświęcony
pamięci
Stanisława
Jopka
Zespół „Mazowsze"
zaprasza na
wyjątkowe wydarzenie
towarzyszące I
Ogólnopolskiemu
Konkursowi
Wokalnemu im.
Stanisława Jopka –
kameralny wieczór
wspomnień
poświęcony pamięci
legendarnego solisty
„Mazowsza".

Wieczór odbędzie się 25
października 2019 o godzinie
18.00 w siedzibie
„Mazowsza" w Otrębusach.
W spotkaniu wezmą udział

Stanisław
Stanisław Jopek,
Jopek, Pierwszy
Pierwszy
Furman
Furman Rzeczpospolitej,
Rzeczpospolitej,
fot.
fot. Ryszard
Ryszard Barcikowski
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byli i współcześni artyści
„Mazowsza", przyjaciele
wielkiego solisty oraz
zaproszeni goście.
Wspomnienia wzbogacone
zostaną o projekcje
archiwalnych ﬁlmów i pokazy
zdjęć.
Stanisław Jopek urodził się
we Lwowie w 1935 roku.
Przyszedł na świat
w mieście, którego skwery
i ulice rozbrzmiewały
muzyką. We wspomnieniach
jawi się jako człowiek
nieustannie uśmiechnięty
i pełen temperamentu,
obdarzony wspaniałym
głosem i charyzmą
sceniczną.
Gdy po II wojnie światowej
rodzina Jopków osiedliła się
w Kościerzycach, rozpoczął
naukę w dwóch szkołach,
handlowej i muzycznej. Jego
talent nie mógł pozostać
niezauważony. Jako jedna
z kilku zaledwie osób,
pokonując kilkuset
kandydatów zakwaliﬁkował
się do Zespołu „Skolimów”,
gdzie w ciągu kilku kolejnych
lat zdobył rzetelne podstawy
edukacji muzycznej pod
okiem elity profesorskiej

owych czasów. Ze
„Skolimowa” przeniósł się do
„Mazowsza", z którym
związał się na dalsze
kilkadziesiąt lat swojego
życia. Choć w młodości
marzył o karierze śpiewaka
operowego, ostatecznie całe
życie poświęcił muzyce
ludowej, wiążąc się
z „Mazowszem”. Jak
zaznaczał, nigdy swojego
wyboru nie żałował.
Stanisław Jopek budził
zachwyt na całym świecie.
Wraz z „Mazowszem”
triumfował w Stanach
Zjednoczonych, Australii,
Japonii, Chinach, Korei,
Izraelu oraz w większości
krajów Starego Kontynentu.
Śpiewał piosenki w 36
językach. Tłum nosił go na
rękach, gdy w Barcelonie
śpiewał „Dolça Catalunya”.
Porównywano go do Carlosa
Gardela, gdy w Argentynie
interpretował jeden
z przebojów ojca tanga „Mi
Buenos Aires querido”.
Widzowie weneckiego Teatro
La Fenice zachwycali się jego
„Tarantellą”…
Ożenił się z koleżanką
z zespołu Marią Stankiewicz.

Ma dwie córki. Anna Maria
Jopek ukończyła Uniwersytet
Muzyczny imienia Fryderyka
Chopina w klasie fortepianu,
ale poszła w ślady ojca
i zajęła się śpiewem. Patrycja
jest znakomitą skrzypaczką.
Wieczór wspomnień
poświęcony pamięci
Stanisława Jopka odbędzie
się 25 października 2019
o godzinie 18.00. Wejściówki
uprawniające do
uczestnictwa w wydarzeniu
można będzie odebrać
w kasie siedziby
Państwowego Zespołu
Ludowego Pieśni i Tańca
„Mazowsze" w Otrębusach.
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