CICHOŃSKI
GITARZYSTA KOMPOZYTOR WYKŁADOWCA
Pomysłodawca Gitarowego Rekordu Guinnessa. Od 2003 r. tysiące gitarzystów gra co roku
we Wrocławiu „Hey Joe” Jimi’ego Hendrixa. Aktualny rekord z 2022 roku to 7676 gitary!

Grał na największych festiwalach bluesowych na świecie m.in. w Narooma w Australii
i Monterey Bay Blues Festival w Californii. Dzielił scenę z największymi gigantami
gitary jak: Steve Morse (Deep Purple), Jennifer Batten i Steve Vai. Współpracował m.in.
z Tadeuszem Nalepą, Wojciechem Karolakiem, Jerzym Styczyńskim, Tomaszem
Szukalskim oraz amerykańskimi bluesmanami: Carlos Johnson, Stan Skibby, John
„Broadway” Tucker.
Cztery ostatnie płyty Leszka Cichońskiego miały nominacje do prestiżowej Nagrody
Fryderyków. W roku 2017 został odznaczony medalem „Gloria Artis - Zasłużony
Kulturze” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz medalem „Zasłużony dla
Miasta Wrocławia”.
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NAJWAŻNIEJSZE

PROJEKTY

GITAROWY REKORD ŚWIATA
I THANKS JIMI FESTIVAL
Od 2003 roku - czyli od 20 lat - co roku na Rynku we Wrocławiu, Wielka Gitarowa Orkiestra pod dyrekcją Leszka
Cichońskiego wykonuje utwory Hendrixa. W 2009 roku utwór „Hey Joe” zagrało razem 6346 gitarzystów.
Światowy Gitarowy Rekord Guinnessa został zatwierdzony przez komisję WGR w Londynie. Wynik ten został we
Wrocławiu jeszcze sześciokrotnie pobity - aktualny rekord z 2022 roku to 7676 gitary. Ważniejsza jednak od
Rekordu jest wspaniała atmosfera panująca tego dnia w czasie festiwalu. Leszek Cichoński nazwał to niezwykłe
zjawisko energetyczne „Uni-Vibe” czyli Uniting Vibration of Music i promuje gest Uni-Vibe sign symbolizujący tą
Jednoczącą Vibrację.
Gwiazdami poprzednich edycji byli m.in. Eric Burdon z zespołem The Animals, Europe, Uriah Heep, Jan Borysewicz,
Grzegorz Skawiński, AL DI MEOLA i jeden z najlepszych gitarzystów wszech czasów – Steve Vai.

THANKS JIMI SYMPHONIC
LESZEK CICHOŃSKI & FRIENDS
„Thanks Jimi Symphonic” to pierwszy na Świecie symfoniczny program z muzyką Jimiego Hendrixa, który został
wydany na płycie. Krążek zbiera entuzjastyczne recenzje w kraju i zagranicą – miał nominację do nagrody
FRYDERYK 2021. Dwa single z tego krążka „Thanks Jimi” i „Purple Haze” były ponad dwa miesiące na Top 10 Listy
Przebojów Antyradia. Materiał został zarejestrowany na żywo w trakcie koncertu w pięknej sali Narodowego Forum
Muzyki we Wrocławiu. Płyta „Thanks Jimi Symphonic” jest symbolicznym podziękowaniem Leszka Cichońskiego dla
Jimiego Hendrixa za inspirację i spełnieniem marzeń Jimiego. Obok lidera wystąpili znakomici soliści - Jorgos Skolias
i legendarny amerykański wokalista Malford Milligan. Okładkę projektował wybitny grafik Andrzej Pągowski, klip
promocyjny realizował Jarosław Żamojda. Najbliższy koncert tego projektu planowany jest 16.10.2022 w
Filharmonii Szczecińskiej.

„VIVA SANTANA!”
CICHOŃSKI-TORRES BAND
Wyjątkowy program i show muzyczny Leszka Cichońskiego i mistrza instrumentów perkusyjnych Jose Torresa,
stworzony aby uczcić muzycznie Carlosa Santanę. W repertuarze tego projektu znajdują się oprócz utworów
Santany stanowiących klasykę gitarowego kunsztu, utwory nowe takie jak Smooth, oraz santanowskie wersje
polskich przebojów jak „Podaruj mi trochę Słońca” grupy Bemibek i „Asfaltowe łąki” grupy ABC.
Obecność w składzie świetnych muzyków – również jazzowych pozwala na bardzo kreatywne potraktowanie
muzyki Carlosa Santany i ciekawe improwizacje, co czyni ten projekt znakomitą propozycją zarówno na imprezy
plenerowe jak i na Festiwale Jazzowe.

MUZYKA JAKO JEDNOCZĄCA WIBRACJA
IDEA UNI-VIBE SIGN
UNI-VIBE to nowa, piękna idea, która wzbogaca nas o świadomość, że jesteśmy wszyscy
połączeni... a muzyka jest tą siłą, która pomaga nam tą Jedność poczuć. Uni-Vibe to jednocześnie
gest pozdrowienia, który może zmienić Świat!
Gitarzystka Michaela Jacksona - Jennifer Batten powiedziała: „The World needs this sign”.
Zjawiskowa energia Uni-Vibe manifestuje się pięknie na wrocławskim Rynku w czasie Gitarowego
Rekordu jako energia łącząca wszystkich grających. Do wspierających tę ideę dołączyli m.in. Leszek
Możdżer i prof. Jan Miodek.

POZOSTAŁE PROJEKTY
Propozycja koncertowa Leszka Cichońskiego to także mniejsze , ale nie mniej interesujące projekty
muzyczne i warsztatowe:
koncert bluesowy „Królowie Bluesa - Tadeusz Nalepa / B.B.King ”
koncert autorski - materiał z płyty „SOBĄ GRAM”
koncert solowy w wersji akustycznej
koncert UNI-VIBE DUO Leszek Cichoński & Tomasz Grabowy
„MY Jazzy Soul” - standardy jazzowe w bluesowo-funkowym stylu :-)
Warsztaty Gitarowe połączone z Gitarowym Rekordem Miasta
„Mistrzowie Gitary” (Clapton, Hendrix, Santana, Satriani, R.Ford)

OFERTA KONCERTOWA
W celu ustalenia szczegółów aktualnej oferty koncertowej zapraszamy do kontaktu z managerem.

MANIFEST ARTYSTY
Dlaczego to robię...(?) i co ja właściwie robię (?) ;-)
tak... dobrze to uchwycił Jacek Cygan pisząc dla mnie tekst „Sobą
gram”. Moja poprzednia płyta miała się nazywać „Co masz w głowie”,
bo ten tekst napisałem na początku.. a właściwie sam się napisał :-)).
Potem miała się nazywać „Kim jestem”, bo to takie ważne pytanie,
a potem „Wracam do domu” - świetny numer zresztą! Nie byłoby tej
płyty, gdybym nie grał całym sobą! I nie grał bym całym sobą, gdyby
nie udało mi się połączyć życia i muzyki w dość harmonijną całość.
Jak tu żyć PASJĄ i być z kimś bardzo blisko (?) - właśnie o tym jest ta
piosenka :). Również Gitarowy Rekord jest dzieckiem tej PASJI
i „Thanks Jimi Symphonic”... i idea „Uni-Vibe Sign”... a ostatnio granie
„VIVA SANTANA” z Jose Torresem i kolegami z zespołu... - to daje mi
tyle frajdy!!! Koncerty są totalnie odjazdowe! :) Wielkie emocje!
Ciary na plecach!!! :) Myślimy o płycie na przyszły rok, szukamy
wydawcy... Wiem, że będzie piękna! Nie może być inaczej, bo
przecież SOBĄ GRAM! ;-)
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