
oferta koncertowa 



Kliknij, by posłuchać singla promującego płytę

Koncert Joanny Bejm to spacer po meandrach duszy Haliny 
Poświatowskiej. Piękne wiersze tej poetki łączą się 
i przenikają z dźwiękami ciepłych, kojących utworów 
muzycznych Joanny, Marcina Skaby i Sebastiana 
Iwanowicza, tworząc subtelną, wielowarstwową, spójną 
kompozycję. 

Projekt Joanny wyłamuje się spod pojęcia typowej poezji 
śpiewanej. Muzycznie usłyszymy tutaj wiele gatunków: 
od jazzu, world music, przez subtelny pop po folk. Na scenie 
Joannie towarzyszą znakomici muzycy jazzowi.

Materiał ukazał się na płycie 11.10.2019r., w rocznicę śmierci 
Haliny Poświatowskiej i zbiera bardzo pozytywne recenzje, 
m.in. Marka Niedźwieckiego.

Koncert może zostać wzbogacony recytacjami wierszy oraz 
fragmentów autobiograficznej „Opowieści dla przyjaciela”
Poświatowskiej w wykonaniu świetnej aktorki filmowej 
i teatralnej, Agnieszki Przepiórskiej Frankiewicz.

kliknij, aby posłuchać całej płyty

https://www.youtube.com/watch?v=US-MGe3RoHk
https://www.youtube.com/watch?v=US-MGe3RoHk
https://www.youtube.com/watch?v=US-MGe3RoHk
https://open.spotify.com/album/1cjYTIS23sAjMxn6lroGwJ
https://open.spotify.com/album/1cjYTIS23sAjMxn6lroGwJ


„Od ponad 50 lat lubię czytać wiersze Haliny Poświatowskiej. 
Nie wiem, jak Ona je pisała, że się nie starzeją. Chyba nie
jest łatwo je śpiewać… Kiedy dostałem od Joasi album 
„Jesteś”, przez chwilę miałem niepokój. A co będzie, jeśli mi 
się nie spodoba? 
Podoba mi się bardzo. Joasia i muzycy świetnie sobie 
poradzili. Tak, jakby te wiersze były tworzone na potrzeby 
tych właśnie piosenek. Brzmią klasycznie, ale także 
nowocześnie. Joannie gratuluję, a Państwu – polecam. 
Marek Niedźwiecki – Trójka.”

 pozostałe recenzje płyty

„Warto wsłuchać się dogłębnie w wykonywane utwory, 
tym bardziej, że Joanna Bejm swoim aksamitnym głosem 
skutecznie wzmacnia odczucia i emocje. Pomimo trudnej 
tematyki, artystce udało się wczuć 
w wyśpiewywane teskty – to niebagatelna umiejętność 
świadcząca o silnej dojrzałości artystycznej. Pod
względem kompozycyjnym album sięga po różnorodne
i rozległe inspiracje muzyczne. Dobitnie słychać, że 
muzycy nie mieli zamiaru ograniczać się tylko do jednej 
spójnej stylistyki – dzięki temu krążek brzmi naturalnie 
i niezwykle emocjonalnie."
Paweł Kulpa - Wyspa.fm 

„Z całą pewnością Joanna Bejm wygrała. Jest 
powściągliwa i śpiewa wiersze tak jak trzeba, prosto, 
bez żadnych zbędnych udziwnień, dając bezwzględne 
pierwszeństwo logice tekstu, a jednocześnie 
pozwalając słuchaczom na szukanie własnych 
znaczeń…. Dla wrażliwców to pozycja obowiązkowa.” 
Marcin Andrzejewski, (Muzyk, 02/2020).

„Szczerość i autentyzm przekazu, wielka kultura słowa, 
umiłowanie poezji, niepopularnej w dobie bylejakości 
i panoszącego się w mediach chłamu. Jesteś to 
propozycja wymagająca skupienia, zatrzymania się. 
Rzecz dla koneserów, miłośników liryzmu. Warto 
wybrać się w poetycką podróż wraz z Haliną 
Poświatowską. Joanna Bejm jest znakomitą 
przewodniczką po tej (nie zawsze łagodnej, lekkiej 
i przyjemnej) krainie.”
Piotr Pepliński - JazzPress.

Recenzje płyty
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Recenzje koncertu



Joanna Bejm – śpiew
Rafał Stępień – fortepian
Michał Jurkiewicz – altówka
Sebastian Frankiewicz – perkusja
Wojciech Pulcyn – kontrabas

SKŁAD ZESPOŁU









Joanna Bejm
wokalistka, kompozytorka, animatorka kultury. Jest laureatką wielu festiwali i konkursów 
piosenki, m.in. programu telewizyjnego „Szansa na sukces” oraz konkursu „Debiuty’” na 
Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Stypendystka Ministra Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu, Stowarzyszenia Autorów ZAIKS oraz Związku Artystów 
i Wykonawców STOART.

Koncertuje w projektach związanych z piosenką poetycką oraz z zespołami jazzowymi, 
współpracując m.in. z: Bogdanem Hołownią, Rafałem Stępniem, Wojciechem Pulcynem, Piotrem 
Rodowiczem, Sebastianem Frankiewiczem.

Lubi łączyć różne gatunki muzyczne z poezją. Dała temu wyraz między innymi projektem  
poświęconym Halinie Poświatowskiej. W 2019 r. ukazała się jej autorska płyta „Jesteś” 
z muzyką do wierszy Haliny Poświatowskiej, która zebrała bardzo pozytywne recenzje zarówno 
słuchaczy, jak i krytyków. Zachwycił się nią m.in. Marek Niedźwiecki, wielokrotnie emitując utwory 
z płyty w swoich audycjach a także umieszczając piosenkę „Mówię kocham” na swojej 
jubileuszowej 20. edycji bestsellerowej kompilacji Marek Niedźwiecki zaprasza do Smooth Jazz 
Cafe wydanej przez Universal Music Polska w listopadzie 2020 r.

W 2021 r. w ramach stypendium twórczego Ministra Kultury stworzyła projekt muzyczny 
poświęcony zapomnianym poetom pokolenia Kolumbów. 

Pod koniec 2021 r. wydała kolejne, autorskie single: „Na skróty”, „Smutek wieczorny” i „Jutro”, 
który znalazł się na najnowszej składance Marek Niedźwiecki zaprasza do Smooth Jazz Cafe 21.



KONTAKT:
tel. +48 600 260 179

joannabejmmusic@gmail.com
www.joannabejm.pl


