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Kornel Wolak (klarnet) i Michael Bridge (akordeony) to duo nader wszechstronne. Obaj
muzycy  to  nie  tylko  wybitni  wirtuozi  swoich  instrumentów  ale  także  pedagodzy,
prowadzący badania nad technika gry naukowcy, aranżerzy i impresario. Występują jako
duet solowy jak również duet z towarzyszeniem orkiestry lub kwartetu smyczkowego.
Ich repertuar składa się z nowatorskich, autorskich aranżacji umiejętnie zorkiestrowanych
utworów barokowych, klasycznych, folklorystycznych oraz muzyki współczesnej. Jako
edukatorzy są zapraszani z gościnnymi wykładami do różnych uniwersytetów jak i na
międzynarodowe konferencje. Ich sceniczna charyzma w połączeniu z najwyższej klasy
wykonawstwem zjednuje im krytyków i publiczność w Europie jak i obu Amerykach. 

Michael Bridge, okrzyknięty mianem „Czarodzieja akordeonu” przez słynne CBC, to
lider  w  światowej  czołówce  akordeonu  klasycznego  i  cyfrowego.  Jako  solista  z
dorobkiem ponad 50 premier utworów współczesnych daje ponad sto koncertów rocznie,
a w zakres jego działalności wpisują się również wykłady na temat planowania kariery
oraz warsztatów dla akordeonistów jak i kompozytorów piszących na akordeon. Michael
obecnie jest doktorantem na University of Toronto. 

Dr Kornel Wolak to ceniony wykonawca i pedagog regularnie występujący w Kanadzie,
Europie, USA i Chinach. Zainicjowane przez niego badania nad techniką zadęciową gry
na  klarnecie  na  wydziale  Speech-Language  Pathology  na  University  of  Toronto
zaowocowały publikacją jego pierwszej książki pt. „Typy artykulacji na klarnet”, która
(razem z wykładami na ten temat) od początku cieszy się dużą popularnością w branży
klarnetu. Kornel jest adiunktem na Queen’s University gdzie prowadzi klasę klarnetu. 

Po sukcesie pierwszego albumu Rock Bach (2015), powstał drugi album Bridge+Wolak
Duo,  Tales  from the  Dinarides  (2017) [przyp.  tłum.  Gawędy z Gór Dynarskich]  Ten
ostatni  jest  interesującą propozycją łączenia  muzyki  klasycznej  wraz  z  motywami
folkloru krajów Europy Centralnej.  Album zamówiony i  zasponsorowany został  przez
Wirth  Institute  University  of  Alberta.  Nagrań  Bridge+Wolak  Duo  posłuchać można
regularnie  na  antenie  CBC  natomiast  ich  wykłady  są dostępne  do  obejrzenia  na
międzynarodowym portalu klarnetowym Clarineat. Obaj muzycy uważają, iż mają wiele
szczęścia  mogąc pracować,  występować oraz  podróżować  w atmosferze  wzajemnego
szacunku i przyjaźni.  
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