Sange fra hjertet i Hjerterummet
Sanger og sangskriver Tomas Zawadzki gæster Hjerterum i Silkeborg mandag den 8. oktober med
et repertoire af egne, hudløst ærlige sange fra hjertet.
Kommer man forbi Hjerterum på Hostrupsgade 15b i Silkeborg mandag den 8. oktober klokken 19
kan man forvente en lækkerbisken af en intimkoncert med Tomas Zawadzki.
Den 42-årige sanger og sangskriver har beskæftiget sig med musik det meste af sit liv. Som
underviser - også i egen musikskole, som musiker i bands og som kirkesanger.
Tomas Zawadzki har et bredt repertoire af coversange fra andre kunstnere.
Men ved koncerten i Silkeborg får publikum mulighed for at høre, hvad Tomas Zawadzki har
arbejdet intenst med siden efteråret 2017, da hans eget sangskriveri tog fart. Det bliver en meget
personlig koncert.
”Jeg har altid spurgt mig selv, om musik kan helbrede? Jeg har selvfølgelig altid haft en
fornemmelse af, at svaret er ja. Men i løbet af det seneste år har jeg virkelig oplevet på egen krop,
hvordan en alvorlig udfordring i forhold til helbred og familieliv kunne bearbejdes med musik,”
fortæller Tomas Zawadzki.
”Man kan sige, at jeg skrev mig igennem det. Musikken blev en slags redningsplanke, et lys i
mørket. Det er der kommet sange og historier ud af, som jeg har givet titlen ”Naked Songs”, tilføjer
Zawadzki.
Det er en samling sange, som med Tomas’ egne ord ”kommer fra hjertet og udtrykkes så nøgent og
autentisk som muligt, blottet for forstillelse og enhver dagsorden om ydre anerkendelse”.
Ros fra X Factor-dommerne
Da DR viste den sidste omgang X Factor i begyndelsen af 2018 fik man et kort glimt af Tomas
Zawadzki, da han optrådte for dommerpanelet med sin egen sang ”Breath Out”.
Både Thomas Blachmann og Sanne Salomonsen var begejstrede.
Blachmann kaldte det ”magisk”, lige noget ”lille Danmark har brug for”, mens Salomonsen sagde,
at Zawadzkis musik gjorde hende ”salig og glad”.
Siden er det blevet til koncerter i både små og store stuer og kirkerum landet over.
Nærværende sange
Senest optrådte Tomas Zawadzki ved Kræftens Bekæmpelses indsamlingsbegivenhed Stafet for
Livet i Haslev.
”Vi var lykkelige for, at Tomas Zawadzki donerede sin optræden til stafetten. Han formår at aflæse
og tilpasse sin optræden til sit publikum. Og ikke mindst hans egne Naked Songs i forbindelse med
stafettens meget følelsesladede lysceremoni var enestående. Et fantastisk lydtæppe med behageligt
nærvær. Det var en skøn koncert og en god oplevelse,” fortæller Allan Grasberger, tovholder på
underholdningen ved velgørenhedsarrangementet.
Man skal ikke tilmelde sig koncerten, men man er velkommen til at donere et beløb.

