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Bogdan Kierejsza - absolwent Warszawskiego
Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, który ukończył w klasie
skrzypiec wybitnego polskiego wirtuoza prof.
Konstantego Andrzeja Kulki.
W latach 1993-2004 uzupełniał swoją edukację muzyczną uczestnicząc w międzynarodowych
kursach muzycznych m. in. w Holandii, USA,
Niemczech i w Polsce. Od wielu lat jest koncertującym skrzypkiem.
Jako kameralista i solista, koncertował niemalże
na wszystkich kontynentach. Prezentując utwory
polskich kompozytorów, dał serię koncertów w
wielu krajach Europy.
Za krzewienie kultury polskiej, od Ministra
Kultury i Sztuki otrzymał stypendium artystyczno-naukowe. W Polsce, często koncertuje z Królewską Orkiestrą Symfoniczną przy Pałacu w
Wilanowie.
Jest również multiinstrumentalistą i kompozytor em muzyki do filmów r eklamowych,dokumentalnych, programów telewizyjnych
oraz ilustracji muzycznych do różnego rodzaju
form wizyjnych.
Współpracuje z Telewizją Polską i Polskim Radiem oraz firmami fonograficznymi „Universal
Music",„SonyBMG" czy „Magnetic Records”.
Ma na swoim koncie muzykę do rozmaitych
spektakli tanecznych i układów choreograficznych, a utwory w jego aranżacjach lub powstałe
w wyniku współpracy artystycznej wykonywali i
wykonują znani artyści polskiej sceny muzycznej.
W 2011 roku stworzył projekt muzyczny
„Violin Show”, będący współczesnymi interpretacjami tang, czardaszy,muzyki filmowej i repertuaru klasycznego oraz własnych kompozycji.
Elementem wiodącym są tu skrzypce z towarzy-

szeniem orkiestry, wzbogacone brzmieniem
muzyki pop a nawet rock. Repertuar koncertów to podróż po różnych miejscach, zakątkach świata, epokach i stylach muzycznych,
ukazujących wielobarwność skrzypiec w bardzo różnych odsłonach, mieszających style,
brzmienia i kultury. Łączy tradycję z nowoczesnością, elegancję z szaleństwem, flamenco
z orientalem, klasykę z rockiem, Polskę ze
światem.
Bogdan Kierejsza podczas koncertów zabawnie opowiada o świecie muzyki, wybitnych
kompozytorach i granych przez siebie utworach, a koncerty cieszą się dużym uznaniem
publiczności.
W sierpniu 2012 roku wystąpił na Festiwalu
im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju, prezentując publiczności repertuar z projektu „Violin Show”, a oto
recenzja z tego koncertu zamieszczona w miesięczniku
„Twoja Muza”:
„Bez wątpienia jedną z czołowych gwiazd i ulubieńcem
publiczności tegorocznego festiwalu był Bogdan Kierejsza, nie tylko świetny skrzypek, ale również ceniony
kompozytor, aranżer i showman.
Jego pierwszy koncert okazał się wieczorem świetnej
muzyki, w znakomitym wykonaniu oraz niebanalnego
humoru w słowie i muzyce. To była czysta przyjemność
obcowania z muzycznymi kreacjami Kierejszy, który
zachwycał techniczną maestrią, lekkością gry i znakomitymi aranżami, między innymi w Tańcu z szablami
Chaczaturiana, Czardaszu Montiego czy wariacjami
na tematy Carmen Bizeta. Podczas kolejnych koncertów każde pojawienie się na scenie Bogdana Kierejszy,
przyjmowano wręcz entuzjastycznie.”
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