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Amerykańska wokalistka Dee Dee 
Bridgewater wystąpi na specjalnym 
koncercie świątecznym przygoto
wanym przez Stołeczną Estradę. 

Koncerty odbywające się w archi
katedrze na Starym Mieście stały się 
już tradycją. Rok temu oklaskiwali
śmy Chicka Coreę, wcześniej grupę 
The Hilliard Ensemble. Teraz usły
szymy piosenki z albumu „Eleanora 
Fagan(i9i5 -1959): To Billie with 
Love from Dee Dee Bridgewater" 
poświęconego legendarnej Billie 
Holiday. Za tę płytę Bridgewater 

otrzymała w lutym trzecią w karie
rze nagrodę Grammy. 

Premiera programu, jeszcze 
przed ukazaniem się albumu, miała 
miejsce na festiwalu Bielska Zadym
ka Jazzowa 2010 i był to jeden z naj
lepszych występów Dee Dee Brid
gewater. Jej interpretacje piosenek 
Billie Holiday bawiły, smuciły, zmu -
szały do zadumy. - Eleanora Fagan, 
bo tak naprawdę nazywała się Billie, 
była nie tylko wokalistką, ale też 
muzykiem i pionierem, a to, co nam 
pozostawiła, zasługuje na kontynu
ację - powiedziała w Bielsku-Białej. 

Usłyszymy z pewnością tak zna -
ne tematy z repertuaru Holiday, jak 
„Lady Sings the Blues", „Lover Man" 
i „Dońt Explain". Nie wiadomo, czy 
Dee Dee wykona słynną pieśń 
„Strange Fruit", w której Billie Holi

day opisała lincz na czarnoskórych 
mieszkańcach Ameryki. Zamiast te
go można się spodziewać kilku pio
senek w świątecznym nastroju. 

Dee Dee Bridgewater jak dotąd 
nie nagrała okolicznościowego al
bumu na Boże Narodzenie. W roz
mowie z „Rz" dwa lata temu wyzna
ła, że jest przeciwniczką komercjali
zacji tych świąt. - Tylko kiedy od
wiedzam mamę w Ameryce, mogę 
mówić o tradycyjnym Bożym Naro
dzeniu. Kolędy i utwory napisane 
na tę okazję śpiewam jedynie oka
zjonalnie, w świątecznych progra
mach - powiedziała. 

Tym razem w nastrój wprowadzi 
ją nie tylko oświetlenie Starego Mia
sta, ale i choinki ustawione w archi
katedrze. 
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