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W sobot , 1 pa dziernika 2011 roku o godz. 12 przed Zespó Pa stwowych
Szkó Muzycznych, Pa stwow Ogólnokszta
Szko Muzyczn II stopnia
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (Osiedle Tysi clecia, ul. U ska
7B) na wspólne wi towanie Mi dzynarodowego Dnia Muzyki podczas
plenerowej imprezy rodzinnej Segregacja d wi ków zapraszaj Gra yna
Szymborska i Marcin Bujnowicz - mened erowie Filharmonii
skiej i
Stowarzyszenia Przyjació Filharmonii
skiej oraz Fundacji Ziarno Talentu i
katowickiej Szko y Muzycznej YAMAHA. W programie: wspólne, rodzinne,
wielopokoleniowe muzykowanie. A wszyscy uczestnicy razem, na
asnor cznie zrobionych instrumentach ze zb dnych butelek, puszek czy
kartonów, zagraj s ynny Marsz Radetzky’ego Johanna Straussa.
Mi dzynarodowy Dzie Muzyki obchodzony jest na ca ym wiecie w dniu 1
pa dziernika od roku 1975, zainicjowany przez Yehudi Menuhina, ówczesnego
Prezydenta Mi dzynarodowej Rady Muzyki dzia aj cej pod egid organizacji
UNESCO. G ównym celem tego wi ta jest przedstawienie muzyki w taki
sposób, by by a kojarzona jako dobro ludzko ci oraz promocja muzyków jako
tych, którzy tworz pi kno muzyki.
Filharmonia
ska wspólnie z katowick Szko Muzyczn YAMAHA b dzie
wi towa ten dzie w sposób szczególny, organizuj c akcj spo eczn pod
nazw Segregacja D wi ków. Projekt ma na celu m.in.: promocj muzyki poprzez zach cenie ca ych rodzin, od
niemowlaka do starca, do rodzinnego muzykowania, wezwanie do spontanicznego stawienia si w przestrzeni publicznej
miasta Katowice i wyra enia si muzycznie poprzez wspólne wykonanie utworu Marsz Radetzky’ego Johanna Straussa,
zaproszenie wszystkich osób uprawiaj cych muzyk w spo eczno ci
skiej – amatorów, jak i tych zajmuj cych si
muzyk zawodowo – do wspólnego uczestnictwa i uczczenia wiatowego Dnia Muzyki.
Zatem przyjd ! We ze sob pust butelk plastikow lub szklan , pust aluminiow puszk , gazet lub tub po
papierze toaletowym czy papierowym r czniku, pude ko lub kartonowe opakowanie. Je eli masz w domu co , co
intryguj co ciekawie brzmi, a jest odpadem – we tak e ze sob . Zanim te rzeczy wyl duj posegregowane w mietniku,
damy im jeszcze jedno ycie – zostan instrumentami! Zagramy wspólnie Marsz Radetzky’ego Johanna Straussa
pod batut Bogus awa Jana Bembena – polskiego dyrygenta, mened era i pedagoga, absolwenta Wydzia u
Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie
dyrygentury symfoniczno-operowej prof. Jana Wincentego Hawela.

Szczeci scy arty ci zapraszaj na
koncert inauguruj cy nowy sezon
artystyczny Baltic Neopolis
Orchestra – w sobot , 1
pa dziernika 2011 roku o godz.
19:00 w Filharmonii im.
Mieczys awa Kar owicza w
Szczecinie. Wspó czesne utwory
kompozytorów szczeci skich
po czone zostan z wizualizacjami
(Vj PuH), a poza d wi kami
instrumentów smyczkowych
us yszymy równie fortepian (Micha
Dobrzy ski we w asnej kompozycji
pt. Iluminacje. Concerto-notturno na
fortepian i orkiestr smyczkow

Filharmonia Krakowska zaprasza dzieci od 0 do 3 lat i ich rodziców oraz
kobiety w ci y na muzyczne spotkania warsztatowe zatytu owane
"Smykowe granie".
Filharmonia im. K. Szymanowskiego, jako druga po Filharmonii ódzkiej
instytucja tego typu, podj a si zadania edukowania melomanów od
pierwszych dni ich kontaktu ze wiatem d wi ków. Spotkania te przygotowane
przez Fundacj Kreatywna Edukacja przy wspó pracy z wydzia em
muzykoterapii Akademii Muzycznej w Krakowie, w oparciu o metod Edwina E.
Gordona. W tym sezonie koncertowym zaplanowanych zosta o po 5 spotka w
9 weekendów. Pierwsze, zatytu owane "Smyk jazz", odb dzie si 1
pa dziernika 2011 roku o godz. 15 i 16 oraz w niedziel , 2 pa dziernika o
godz. 10, 11 i 12, w Sali Z otej usytuowanej na pierwszym pi trze krakowskiej
Filharmonii.

utwór napisany z okazji 200
rocznicy urodzin Fryderyka
Chopina) oraz sopran (Lucyna
Boguszewska w utworze Morskim
cmentarzom modlitwa na g os
ski i orkiestr smyczkow
autorstwa Janusza
Stalmierskiego). Jednocze nie
koncert b dzie premier dwóch
wyj tkowych utworów napisanych
dla Baltic Neopolis Orchestra –
Lamentacji na smyczki Piotra
Klimka oraz Muzyki na smyczy
Grzegorza Marciniaka.
Wi cej...

Mi dzynarodowe Kolokwium
"Maria Szymanowska i jej czasy"

oda Polska Filharmonia pod batut Adama Klocka wyst pi 1 pa dziernika
2011 roku Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Zespo owi towarzyszy b
soli ci: Dimitri Vasiliev – skrzypce, Edicson Ruiz – kontrabas, Dudu Carmel
– obój i Magdalena Laskowska – fagot. W programie koncertu znajdzie si
prawykonanie utworu napisanego na zamówienie MPF – Czterech pór roku –
Jamna Zbigniewa Preisnera. Ponadto us yszymy kompozycje Vivaldiego,
Dittersdorfa, Rachmaninow i Beethovena. Koncert zostanie powtórzony w sali
Filharmonii Krakowskiej w poniedzia ek, 3 pa dziernika 2011 roku o godz.
19.30.
oda Polska Filharmonia to zespó powsta y z trzydziestu dziewi ciu
najbardziej utalentowanych uczniów szkó muzycznych II stopnia w wieku 15-20
lat, wybranych podczas przes ucha , aby kszta ci si pod okiem najlepszych
artystów o wiatowej renomie. Trasa koncertowa, obejmuj ca Bydgoszcz, Pu awy, Kraków, Wroc aw, Pozna i
Warszaw jest zwie czeniem ich wspólnej pracy. Dyrektorem artystycznym i dyrygentem orkiestry jest Adam Klocek –
dyrektor Filharmonii Kaliskiej. Warsztaty z m odzie poprowadz tak e muzycy z najlepszych wiatowych orkiestr –
oboista Dudu Carmel z Israel Philharmonic, kontrabasista Edicson Ruiz z Berliner Philharmoniker i skrzypek Dimitry
Vasiliev z Moscow Soloists. M oda Polska Filharmonia otrzyma a tak e bardzo silne wsparcie ze strony polskiego rynku
muzycznego. Jako pierwszy popar t niezwyk inicjatyw wiatowej s awy kompozytor Zbigniew Preisner, komponuj c
utwór specjalnie na potrzeby trasy koncertowej MPF. W promocj projektu zaanga owali si tak e znakomici
reprezentanci polskiego rynku muzycznego: mezzosopranistka Alicja W gorzewska – Whiskerd, jazzman Robert
Kubiszyn, zespó Me, Myself And I, piosenkarki Aga Zaryan i Magda Navarrete oraz muzykolog Marita Albán Juárez.
oda Polska Filharmonia to przedsi wzi cie przygotowywane wspólnie przez Grup Zwierciad o i Fundacj Pro Bono
PL, których celem jest popularyzacja szczytnej idei wzbudzania zainteresowania muzyk powa
w ród polskiej
odzie y oraz motywacj m odych artystów do wzmo onej pracy. To jedyna w Polsce orkiestra dotowana z prywatnych
funduszy. Tego typu projekty, popularyzuj ce muzyk klasyczn w wykonaniu najzdolniejszych m odych muzyków,
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- Pary , 30 wrze nia - 1
pa dziernika 2011
Wi cej...

Otwarty Konkurs Kompozytorski
na utwór do tekstu Czes awa
Mi osza
Wi cej...
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ciesz si ogromn popularno ci w Stanach Zjednoczonych czy Niemczech. Jest szansa, e to prekursorskie dzia anie
na d szy czas zaistnieje na polskim rynku muzycznym.

XII Festiwal Literacko-Muzyczne Konfrontacje „Mi osz –
Iwaszkiewicz” odb dzie si w Muzeum im. A. i J.
Iwaszkiewiczów w Stawisku w dniach 25 wrze nia – 16
pa dziernika 2011 roku.
Has em tegorocznego Festiwalu b
- w odró nieniu od
wszystkich poprzednich – konfrontacje nie tylko muzyczne,
ale i literackie. Inspiracj dla tematu Literacko-muzyczne
konfrontacje: Milosz – Iwaszkiewicz s dwie wa ne rocznice:
setna urodzin Czes awa Mi osza, przypadaj ca w tym
roku, oraz trzydziesta mierci Jaros awa Iwaszkiewicza, która min a w roku ubieg ym. Celem przedsi wzi cia b dzie:
zapoznanie odbiorców z tymi aspektami twórczo ci i biografii Czes awa Mi osza, które wi
si ci le z osob
Jaros awa Iwaszkiewicza, a tak e konfrontacja strategii artystycznych, postaw politycznych i upodoba estetycznych
dwóch wybitnych twórców. Temat ten ma szczególne uzasadnienie w Stawisku - Domu Anny i Jaros awa
Iwaszkiewiczów, w którym Czes aw Mi osz wielokrotnie bywa .
W cz ci literackiej festiwalu podj te zostan nast puj ce tematy: Kresowe korzenie Czes awa Mi osza i Jaros awa
Iwaszkiewicza, Mi osz – Iwaszkiewicz: przekraczanie granic poezji, Mi osz – Iwaszkiewicz: mi dzy krajem a emigracj ,
Dialog pisarzy – na podstawie korespondencji Czes awa Mi osza i Jaros awa Iwaszkiewicza, Mi osz i Iwaszkiewicz w
oczach innych: spojrzenie na twórczo Iwaszkiewicza i Mi osza okiem innego wybitnego pisarza – Eustachego
Rylskiego.

MUZYKA W RADIU
Partnerzy. Jerzy Artysz, Krzysztof
Jakowicz, Jerzy Marchwi ski i jego
absolwent Robert Morawski w
rozmowie o partnerstwie w muzyce.
Rozmawia Karolina Marchlewska.
RADIO WNET, audycja GRA – MY
pos uchaj online

W cz ci muzycznej odb
si koncerty: muzyki ukrai skiej (zespó „Buttia” z Kijowa), muzyki litewskiej (zespó
„Puniukai” z Pu ska), utworów Haydna i Mozarta (kwartet Camerata i Tytus Wojnowicz), utworów Brahmsa i
Rachmaninowa (Krzysztof Jab ski, Konstanty A. Kulka, Tomasz Strahl).
Imprez towarzysz
b dzie wystawa prac Tadeusza api skiego – artysty tworz cego w Stanach Zjednoczonych,
profesora Uniwersytetu w Maryland, któremu dane by o zna i spotyka si z Czes awem Mi oszem.
Niew tpliw atrakcj festiwalu b dzie mo liwo obejrzenia r kopisów listów Czes awa Mi osza do Jaros awa
Iwaszkiewicza oraz ksi ek z dedykacjami Noblisty dla Stawiszczanina.
Patronat medialny nad Festiwalem obj o m.in. Polskie Centrum Informacji Muzycznej.
wi cej...

W kolejne niedziele od 4 wrze nia do 30 pa dziernika 2011 roku w ródmiejskich
ko cio ach Warszawy odb dzie si XII Warszawski Festiwal Organowy „Organy
ródmie cia”.
Program ka dego recitalu dopasowany jest do specyfiki konkretnego instrumentu.
Koncerty poprzedza komentarz z informacj dotycz
historii i budowy organów.
wi cej...

Program Strefa Centrum Sztuki Wspó czesnej Zamek Ujazdowski
w Warszawie zaprasza na jesienne koncerty w Budynku
Laboratorium CSW.
Najwi kszym i najciekawszym wydarzeniem tej jesienni b dzie
psychoaktywny festiwal TRANS/WIZJE (16 pa dziernika 2011),
podczas którego zaprezentowani b
najwybitniejsi
przedstawiciele radykalnej sztuki performance, muzyki
eksperymentalnej oraz rytualnej w Polsce: Suka Off, Hati, Job
Karma, Benicewicz oraz Wolfram. Wcze niej, 2 pa dziernika 2011
w ramach cyklu „Strefa Monotype” b dzie mo na m.in. pos ucha i
obejrze ameryka skiego performera poruszaj cego si na
peryferiach muzyki noise - Cranka Sturgeona, a 6 pa dziernika
swój debiutancki album „Electrocution” – wydany przez Polskie
Radio – b dzie promowa zespó Das Moon, który przez
muzycznych dziennikarzy okre lany jest jako jeden z najciekawszych tegorocznych debiutów. W dniu 9 pa dziernika w
my l przys owia „cudze chwalicie, swojego nie znacie” zostan zaprezentowani dwaj warszawscy arty ci C.H. District i
Wiracki, reprezentuj cy nurt progresywnej elektroniki, a którzy najwi ksze sukcesy odnosz poza granicami kraju.
Ostatni jesienny koncert programu Strefa odb dzie si 22 listopada w ramach cyklu „Strefa Monotype”. Jednak równie
pocz tek roku 2012, w ramach programu Strefa, b dzie obfitowa w ciekawe wydarzenia, mi dzy innymi odb
si
koncerty: kakofoNIKT - pozna skiego kolektywu audio-wizualnego, otwockiej Oran ady promuj cej koncept album „Once
Upon A Train” oraz Jacka Sienkiewicza z premierowym materia em.
Program koncertów Strefy na jesie 2011 – dost pny na stronie CSW - plik pdf
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W niedziel , 2 pa dziernika 2011 roku o godz. 18.00 w Filharmonii Wroc awskiej odb dzie si IV Koncert
Charytatywny na rzecz Dolno skiego Centrum Psychoonkologii i Rehabilitacji realizuj cego program Akademia Walki
z Rakiem. Wezm w nim udzia znani i cenieni muzycy wroc awscy: Monika Wieczorkowska – sopran, Olga Ksenicz –
sopran, Piotr ykowski – kontratenor, Maciej Gocman – tenor, Bogdan Makal – bas, Zbigniew Pilch – skrzypce,
Ma gorzata Kosendiak – skrzypce, Julia Kosendiak – viola da gamba i Marta Nied wiecka – klawesyn, pozytyw oraz
zespó wokalny i instrumentalny pod batut Andrzeja Kosendiaka.
Ogólnopolski projekt Akademii Walki z Rakiem realizowany jest we Wroc awiu ju od czterech lat. Jego celem jest
nauczenie chorych oraz ich bliskich jak mobilizowa wewn trzne si y organizmu do walki z chorob oraz u wiadomienie
spo ecze stwu wagi wp ywu psychiki na proces choroby nowotworowej. Bilety-cegie ki na IV Koncert Charytatywny
organizowany przez Filharmoni Wroc awsk maj stanowi wsparcie dla idei projektu. Na koncercie tym us yszymy
dzie a wokalno-instrumentalne oraz instrumentalne pochodz ce z XVII i XVIII wieku, skomponowane przez polskich
twórców muzyki religijnej - A. Milwida, S. S. Szarzy skiego, J. Wa skiego i G. G. Gorczyckiego oraz wielkiego
niemieckiego mistrza Jana Sebastiana Bacha.

Koncert Skarby wspó czesnej kameralistyki organowej odb dzie si w rod , 5 pa dziernika 2011 roku o godz.
19.00 w Sali koncertowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Wyst pi : Urszula Kryger –
mezzosopran, Jadwiga Rappé – alt, Alina Mleczko – saksofony, Stanis aw Skoczy ski - perkusja i Jaros aw Malanowicz
– organy. W programie: Edward Sielicki – Signs of life na saksofon i organy, Zbigniew Bargielski – Iluzje i d enia na
perkusj i organy, Gra yna Pstroko ska-Nawratil – Niedziela Palmowa w Nazareth na saksofon, perkusj i organy,
Henryk Czy – Tryptyk na g os i organy, Witold Lutos awski – Lacrimosa na mezzosopran i organy, Andrzej Kurylewicz –
3 Psalmy na alt i organy i Stanis aw Moryto – Litania na mezzosopran, alt i organy.
W dniach 8-23 pa dziernika 2011 roku odb dzie si w Poznaniu XIV edycja
Mi dzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego,
najstarszego w wiecie konkursu wiolinistycznego, nad którym honorowy
patronat obj Prezydent RP Bronis aw Komorowski. Zespo owi jurorów
przewodniczy b dzie Maxim Vengerov, jeden z najwybitniejszych artystówmuzyków, ceniony w wiecie skrzypek i dyrygent. Honorow przewodnicz
Jury b dzie Ida Haendel, mieszkaj ca w Stanach Zjednoczonych skrzypaczka
polskiego pochodzenia.
XIV Mi dzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego jest
wpisany w poczet wydarze kulturalnych krajowego programu kulturalnego
Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej 2011. Organizatorzy planuj otworzy
go szczególnie uroczy cie: koncertem Agaty Szymczewskiej – zwyci czyni
poprzedniej edycji konkursu oraz Orkiestry Filharmonii Narodowej pod dyrekcj
Pablo Gonzaleza.
Do konkursu przyst pi 51 m odych skrzypków pochodz cych z 20 krajów
Europy, Azji, Australii i obu Ameryk. Po raz pierwszy w historii Konkursów
Wieniawskiego, maestro Vengerov wy oni jego uczestników we wst pnych
eliminacjach na ywo, które odby y si w 9 miastach wiata: Bergamo,
Londynie, Quebecu, Jokohamie, Seulu, Moskwie, Baku, Brukseli i Poznaniu.
Konkurs przebiega b dzie w czterech etapach. Pierwszy obejmuje utwory solowe Bacha, Kaprysy Paganiniego i
Wieniawskiego oraz utwór dowolny. W drugim kandydat prezentowa b dzie wybran przez siebie sonat z
towarzyszeniem pianisty. Trzeci etap to wyst p kandydata w wybranym koncercie skrzypcowym W. A. Mozarta z
orkiestr . Muzykom towarzyszy b dzie Orkiestra Kameralna Polskiego Radia „Amadeus” pod batut Agnieszki
Duczmal. Nowo ci w 76-letniej historii imprezy b dzie wyst p skrzypka jako kameralisty w Symfonii koncertuj cej, tak e
Mozarta. W finale zaplanowano wykonanie wybranego koncertu Henryka Wieniawskiego oraz wybranego koncertu z listy
dziesi ciu zaproponowanych przez organizatorów z Orkiestr Filharmonii Pozna skiej pod dyrekcj Maxima Vengerova.
W IV etapie miejsce maestro Vengerova w Jury zajmie rosyjski dyrygent Yurij Simonov. Przewidziane s trzy nagrody
regulaminowe – pierwsza to 30.000 Euro i Z oty Medal.
Mi dzynarodowy Konkurs Skrzypowy im Henryka Wieniawskiego jest cz onkiem za ycielem Federacji
Mi dzynarodowych Konkursów z siedzib w Genewie i nale y do jednego z najstarszych w Europie. Jego pierwsza
edycja odby a si w 1935 roku w Warszawie z inicjatywy bratanka Henryka, Adama Wieniawskiego. Od 1952 roku do
dzi konkursy odbywaj si w Poznaniu.
Wi cej informacji o Konkursie – na stronie: www.wieniawski.pl
Patronat medialny nad Konkursem obj o m.in. Polskie Centrum Informacji Muzycznej.

Warszawska Opera Kameralna obchodzi w 2011 roku jubileusz pó wieku istnienia.
Bez precedensu na skal wiata jest tak e fakt, e ca e 50 lat pracuje pod
kierownictwem swego twórcy - Stefana Sutkowskiego – muzyka i muzykologa.
Szczegó owa historia tej wa nej dla polskiej kultury placówki przedstawiona zostanie
w programie obchodów 50-lecia WOK w 2011 roku.
W zwi zku z jubileuszem Warszawska Opera Kameralna zaprasza na Festiwal Oper
Kameralnych XX i XXI wieku, który potrwa od 12 wrze nia 2011 do marca 2012
roku. Obchody 50-lecia rozpocznie premierowa inscenizacja dzie a Francisa
Poulenca La Voix humaine (G os ludzki). Opera ta sk ada si z trzech cz ci: La
Voix Humanie, Abaude i La Dame de Monte-Carlo. Re yserem inscenizacji jest
Krzysztof Zanussi, choreografia Romany Agnel, scenografia Marleny Skoneczko.
Kierownictwo muzyczne spoczywa w r kach Kai’a Bumanna. Wykonawcami b
:
Olga Pasiecznik – sopran, Balet Dworski Cracovia Danza Romany Agnel i orkiestra
Warszawska Sinfonietta.
Oprócz La Voix Humanie, w programie Festiwalu znajdzie si 12 inscenizacji
wspó czesnych oper kameralnych, w tym jednej premiery (Poulenc) i jednej prapremiery wspó czesnej Edwarda
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Pa asza Ja, Kain z librettem Joanny Kulmowej (7 stycznia 2012). Ponadto 26, 28 i 30 wrze nia przedstawione
zostanie Quo vadis Bernadetty Matuszczak wg. nagrodzonej nagrod Nobla powie ci Henryka Sienkiewicza. Jest to
trzecie w kolejno ci dzie o Bernadetty Matuszczak (spo ród czterech) napisane na zamówienie dyrektora Stefana
Sutkowskiego. W ramach Festiwalu b
grane jeszcze dwa dzie a sceniczne kompozytorki: Prometeusz wg.
Ajschylosa (24, 26, 28 pa dziernika) oraz Zbrodnia i kara wg. Dostojewskiego (15, 16 i 17 marca 2012 roku).
Quo Vadis po prapremierze w 1996 roku ocenione zosta o jako przejrzysty dramat muzyczny oddaj cy g ówne w tki
powie ci i nastrój rodzenia si chrze cija stwa. Kierownictwo muzyczne w tegorocznej inscenizacji sprawuje Tadeusz
Struga a. Re yserem (jak w prapremierze) jest Jitka Stokalska, scenografia Andrzeja Sadowskiego. W obsadzie pojawi
si nowe nazwiska, ale udzia wezm tak e piewacy sprzed 15 lat, np. Olga Pasiecznik jako Ligia, Jerzy Knetig w partii
Chilona, Zbigniew D bko (Ursus), Dorota Lachowicz w roli Eunice. B dzie mo na podziwia dwóch braci Gerlachów Wojciecha i Roberta jako Winicjusza i Petroniusza.
Trzecim dramatem w ramach Jubileuszu WOK jest The Burning Fiery Furnace (M odziankowie w piecu ognistym) z
muzyk Benjamina Brittena z librettem wg. Ksi gi Daniela ze Starego Testamentu. Spektakl jest w angielskiej wersji
zykowej. Re yser, znany twórca teatralny Maciej Prus, przeniós akcj z ko cio a do wspó czesnego teatru, widzianego
jako wiecka wi tynia. Kierownictwo muzyczne spocz o w r kach Kai’a Baumann’a, a scenografia jest autorstwem
Marleny Skoneczko. Przedstawienie po premierze w ubieg ym roku zosta o doskonale przyj te i uznane za wa
innowacj w dziedzinie teatru muzycznego. Grane teraz b dzie 10, 12 i 14 pa dziernika 2011 roku o godz. 19.00.
Szczegó owy program - na stronie www.operakameralna.pl

Koncert-portret kompozytora Zbigniewa Bagi skiego odb dzie si w rod , 12 pa dziernika 2011 roku o godz.
19.00 w Sali koncertowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Wyst pi : Kwartet Wilanów w
sk adzie: Tadeusz Gadzina, Pawe osakiewicz - skrzypce, Ryszard Du – altówka i Marian Wasió ka – wiolonczela oraz
Robert Nalewajka – flet, Bogus aw Kraski – klarnet, Andrzej Wróbel – wiolonczela, El bieta Gajewska – flet, Micha
Kornacki – fortepian, Agnieszka Ka ma – flet, Aleksander Gabry – kontrabas, Artur Pachlewski – klarnet, Andrzej
bski – skrzypce, Julia Samoj o – fortepian, Jerzy Matysiak - klarnet i Pawe Janas – akordeon. W programie: AD 1988
na fortepian, Piccolo quartetto na flet piccolo, klarnet, skrzypce i wiolonczel , III Kwartet smyczkowy, Kwintet fletowy na
flet i kwartet smyczkowy, Double flutter na flet i kontrabas, Danza generale na klarnet, skrzypce i fortepian, Accor-dance
na saksofon sopranowy i akordeon.
Dnia 13 pa dziernika 2011 roku w warszawskiej Filharmonii Narodowej
odb dzie si wyj tkowy koncert Maestro Jurija Baszmeta oraz
wiatowej s awy orkiestry kameralnej Soli ci Moskwy. Muzycy wykonaj
utwory na s ynnych skrzypcach Stradivarius. Polskim akcentem b dzie
obecno znanej skrzypaczki Agaty Szymczewskiej, która zagra na
skrzypcach nale cych niegdy do Henryka Wieniawskiego.
Jurij Baszmet jest uwa any za najbardziej charyzmatycznego muzyka
Rosji. New York Times uwa a go za „najwi kszego altowiolist naszych
czasów”, a londy ski "Times" okrzykn go „najlepszym yj cym
muzykiem na wiecie”. W wieku osiemnastu lat Jurij Baszmet wst pi do
Moskiewskiego Konserwatorium, a pi lat pó niej zosta najm odszym
profesorem, jaki kiedykolwiek naucza w tej renomowanej uczelni
muzycznej. Nieustannie poszerza swój ogromny repertuar, adaptuj c na
altówk utwory przeznaczone na inne instrumenty. Wspó cze ni
kompozytorzy rosyjscy i zagraniczni po wi caj mu swoje nowe dzie a na altówk solo. Artysta wspó pracowa z wieloma
awnymi dyrygentami, takimi jak Rafael Kubelik, Seiji Ozawa, czy te Colin Davis i M cis aw Rostropowicz. Powo anie
Jurija Baszmeta na stanowisko dyrektora artystycznego moskiewskiego festiwalu „Grudniowe noce”, kierowanego od 17
lat przez genialnego pianist
wiatos awa Richtera, by o wyrazem najwy szego uznania dla jego talentu. Maestro
Baszmet jest nie tylko znakomitym muzykiem, lecz równie znanym dzia aczem spo ecznym, a od prawie 20 lat prowadzi
w telewizji autorski program muzyki klasycznej Dworzec marze . Mistrz altówki powiedzia kiedy : „Czasami mi si
wydaje, e yj niejednym yciem”. B yskotliwa kariera solowa nie przeszkadza muzykowi w prowadzeniu ju od
dziewi tnastu lat zespo u kameralnego Soli ci Moskwy. Artysta stoi te od niedawna na czele orkiestry symfonicznej
Nowa Rosja. Oba zespo y s dobrze znane za granic , wspó pracuj z nimi wiatowe s awy.
Soli ci Moskwy wyst powali w tak presti owych salach, jak Carnegie Hall w Nowym Jorku, czy te w Cité de la Musique
w Pary u. Zespó jest zdobywc presti owej nagrody Grammy w 2007 roku za nagranie muzyki Strawi skiego i
Prokofiewa, a w 2008 zosta nominowany ponownie za nagranie utworów kompozytorów japo skich i chi skich. Maestro
lubi powtarza : „Altówka to instrument niezwyk y, zaszyfrowany, a nawet mistyczny. Cz owiek musi sam niejedno
prze
, aby altówka zabrzmia a w jego d oniach. Gdy si jednak przezwyci y wszystkie trudno ci altówki, przechodzi
ona metamorfoz , jak Kopciuszek z bajki”.
Dochód ze sprzeda y biletów na warszawski koncert zostanie przekazany na rzecz Szko y Muzycznej przy Towarzystwie
Opieki nad Osobami Ociemnia ymi w Laskach.

Dwudziesta, jubileuszowa edycja Mi dzynarodowego Festiwalu Perkusyjnego
DRUM FEST odb dzie si w dniach 13-31 pa dziernika 2011 roku.
DRUM FEST to impreza muzyczna o wieloletniej i ustalonej ju tradycji.
Rokrocznie w najwi kszych salach koncertowych w Opolu, Wroc awiu, Nysie
oraz miastach Górnego
ska odbywa si kilkadziesi t imprez muzycznych, w
tym koncerty, recitale, jam sessions, warsztaty instrumentalne i konkursy
perkusyjne. Na Festiwal organizowany przez Polskie Stowarzyszenie
Perkusyjne przyje
aj melomani z ca ej Europy – zarówno fani muzyki
rozrywkowej (g ównie rock, jazz i muzyka etniczna), ale te wytrawni mi nicy
muzyki klasycznej. Co roku organizatorzy pracuj nad tym, aby publiczno z
niecierpliwo ci oczekiwa a kolejnego koncertu, a w ko cu tak e nast pnej
edycji Festiwalu. Ka dego roku organizatorzy staraj si przedstawi coraz
ciekawszy repertuar.
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Udzia w tegorocznej jubileuszowej XX edycji Mi dzynarodowego Festiwalu Perkusyjnego DRUM FEST, która odb dzie
si w Opolu, Wroc awiu, Nysie, Gliwicach, Chorzowie, Bytomiu, Piekarach
skich, potwierdzi y zespo y: Mike
Stern Band, Will Calhoun Trio, Victor Bailey Band, Antonio Sanchez and Migration, Purist Magic - Bobby Kimball & Ian
Cussick oraz Tommy Aldridge International Band, Hip Pickles, a tak e Shoko Sakai – Japonia (utalentowana
marimbafonistka m odego pokolenia), Aquiles Priester – Brazylia (perkusista Hangar, Angra), George Kollias – Grecja
(perkusista Nile), Chris Coleman – USA (perkusista Rachelle Ferrell, Chaka Kahn), Derek Roddy – USA (perkusista Nile)
i Dave Lombardo – Kuba (wspó za yciel i wieloletni perkusista grupy muzycznej Slayer).
Wi cej informacji o koncertach i biletach na stronie - www.miedzynarodowyfestiwalperkusyjny.pl
II Mi dzynarodowy Festiwal Muzyczno-Artystyczny „Sfogato”
odb dzie si w Krakowie w dniach 29 wrze nia – 22 pa dziernika
2011 roku. Organizatorem festiwalu jest Towarzystwo MuzycznoArtystycznego „Sfogato”, a kierownikiem artystycznym i
organizacyjnym - Marta Pola ska.
Celem Festiwalu jest ukazanie wieloaspektowej roli muzyki i sztuki w
yciu cz owieka. I Mi dzynarodowy Festiwal Muzyczno-Artystyczny
„Sfogato” zdominowa a tematyka Chopinowska, z okazji obchodów
Roku Chopinowskiego 2010. Tegoroczna II edycja festiwalu
po wi cona b dzie m. in. Franciszkowi Lisztowi, przyjacielowi i
pierwszemu biografowi Fryderyka Chopina. Ten w gierski pianista i
kompozytor podczas swego pobytu w Krakowie w 1843 roku da trzy
koncerty (26, 27 i 29 marca 1843 roku). 27 marca 2011, dok adnie w
168. rocznic pobytu kompozytora w Krakowie i jego recitalu w Sali Knotza, Towarzystwo zorganizowa o Wieczór
Lisztowski Liszt u Knotza w Sali Knotza, czyli obecnej Sali Reduta Krakowskiego Centrum Kinowego Ars. Galowy
Koncert Inauguracyjny festiwalu czyli Chopin Soirée zatytu owany W kr gu przyjació - Anio i demon: Chopin i Liszt
(Dworek Bia opr dnicki, 29 wrze nia, godz. 19) b dzie nie tylko nawi zaniem do osoby i twórczo ci Franciszka Liszta,
przyja ni Chopina i Liszta, ale tak e do pobytu w gierskiego pianisty w Krakowie w 1843 roku. Wieczór dedykowany jest
pami ci genialnego pianisty Aleksieja Su tanowa (1969-2005).
Rytm rocznic zdominuje tak e kolejne koncerty. W ramach II Mi dzynarodowego Festiwalu Muzyczno-Artystycznego
Sfogato podczas Koncertu prawykona jubileusz 85-lecia wi towa b dzie znany krakowski kompozytor Jerzy
Kaszycki (Klub Muzyki Wspó czesnej Malwa, 16 pa dziernika, godz. 18). Podczas koncertu wykonane zostan
kameralne utwory Jubilata. B dzie równie okazja do zapoznania si z bogatym dorobkiem Jerzego Kaszyckiego jako
realizatora nagra Orkiestry Polskiego Radia w Krakowie (gdzie tak e za
Sekstet Organowy, którego kierownikiem
by Andrzej Kurylewicz), potem jako kierownika Redakcji Programów Muzycznych Telewizji Kraków, wreszcie jako
kierownika muzycznego w Teatrze Groteska (napisa muzyk do ok. 75 spektakli teatralnych). Drug cz
wieczoru
wype ni utwory specjalnie na festiwal napisane, których twórcami s m odzi kompozytorzy z Polski, USA i Finlandii.
Przypadaj ca w tym roku 70. rocznica mierci Ignacego Jana Paderewskiego stanie si okazj aby przypomnie
sylwetk i dorobek tego wielkiego kompozytora, pianisty, polityka, m a stanu, jednej z najwybitniejszych i
najwa niejszych postaci w historii Polski (Dwór Czeczów, 15 pa dziernika, godz. 19). Nie zabraknie tak e miejsca na
poezj w zwi zku z 100. rocznic urodzin Czes awa Mi osza, która zosta a wpisana do kalendarium rocznic
obchodzonych przez UNESCO.
Klamr festiwalu stanowi b dzie muzyka Franciszka Liszta. W koncercie fina owym, odbywaj cym si w wiatowym
Dniu Liszta, zatytu owanym Muzyka Abbé Liszta zabrzmi chóralne i organowe kompozycje Liszta (Ko ció w.
Wojciecha w Krakowie-Bronowicach, 22 pa dziernika, godz. 18:45), który w Rzymie, w 1865 roku, przyj ni sze
wi cenia kap skie, obowi zuj ce w ko ciele katolickim otrzymuj c przydomek Abbé Liszt.
W festiwalu udzia wezm arty ci z Polski i zagranicy m. in.: Marek Pola ski, Marta Pola ska, Krzysztof Micha ek, Chór
Musica Ex Anima, Jaga Wro ska, Jakub Polaczyk, Anna Buczkowska, Anna Rakoczy, Piotr Król, Anna Makselan,
Jaros aw Rupiewicz, Anna Piotrowska, Karolina Gorza a, Micha Kijania, Sergei Sultanov (Rosja), Laila Scharf (USA),
Ilari Hylkilä (Finlandia), Mansoor Hosseini (Szwecja), Kazuko Narumi (Japonia).
W ramach festiwalu odb dzie si te m. in. II Mi dzynarodowy Konkurs Kompozytorski Dzwonków i Sygna ów,
prezentacja na temat ta ca – jednej z najstarszych sztuk pi knych, wystawa fotografii, a tak e jednodniowa konferencja
Muzyka – Sztuka – Media. Wst p na wszystkie festiwalowe wydarzenia jest wolny.
Patronat medialny nad Festiwalem obj o m.in. Polskie Centrum Informacji Muzycznej.
wi cej...

Mi dzynarodowe Dni Franciszka Liszta trwa b
od 15 do
23 pa dziernika 2011 roku. Podczas tygodnia po wi conego
muzyce tego wybitnego kompozytora, w przypadaj
w tym
roku 200. rocznic urodzin artysty, odb dzie si 12 koncertów.
dziemy mieli okazj wys ucha rzadko wykonywane cykle,
m.in.: Harmonie poetyckie i religijne, utwory z cyklu Lata
pielgrzymstwa, Etiudy transcendentalne, Sonat h-moll, I Walc
Mefisto, Koncert fortepianowy A-dur, Totentanz.
Podczas Mi dzynarodowych Dni Franciszka Liszta, w dniach
17-19 pa dziernika, odb dzie si równie Kurs Mistrzowski,
który poprowadzi Gyorgy Nador - profesor Akademii Muzycznej
im. Ferenca Liszta w Budapeszcie, wybitny specjalista i
pasjonat zajmuj cy si muzyk w gierskiego kompozytora.
W dniach 20-22 pa dziernika organizatorzy zapraszaj na Sympozjum Naukowe, na którym profesorowie akademii
muzycznych z kraju i zagranicy wyg osz referaty dotycz ce ycia i twórczo ci Liszta.
W ramach jubileuszu, w dniach 16-19 pa dziernika, odb dzie si trzecia edycja Mi dzynarodowego Festiwalu
Pianistycznego Królewskiego Miasta Krakowa, podczas którego us yszymy wybitnych pianistów: Nazzareno
Carusiego (W ochy), Eduarda Stana (Rumunia), Balázs Réti (W gry). Na szczególn uwag w tym roku zas uguje
wyst p w oskiej pianistki Leonory Armellini (W ochy), która w ubieg ym roku znalaz a si w pó finale Konkursu
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Chopinowskiego w Warszawie. W tym roku, w sierpniu, wyst pi a z wielkim powodzeniem na Festiwalu Chopinowskim w
Dusznikach-Zdroju oraz na VII Mi dzynarodowym Festiwalu Muzycznym "Chopin i jego Europa" w Warszawie.
W ramach Mi dzynarodowych Dni Franciszka Liszta wyst pi pedagodzy i studenci Akademii Muzycznych z Krakowa i
Hamburga. Na szczególn uwag zas uguje wyst p wiatowej s awy mezzosopranistki Urszuli Kryger, której towarzyszy
dzie profesor Andrzej Pikul, uznany pianista i pedagog Akademii Muzycznej w Krakowie.
wi cej...

Koncert pami ci profesor Haliny Czerny-Stefa skiej w 10. rocznic mierci odb dzie si w poniedzia ek, 17
pa dziernika 2011 roku o godz. 19.00 w Sali koncertowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.
Wyst pi piani ci: Marié Kiyone, Joanna Ró ewska i Marek Bracha.
Koncert poprzedzi uroczyste z enie kwiatów przez pedagogów i studentów UMFC pod urn z sercem Fryderyka
Chopina w Bazylice w. Krzy a.

Koncert pami ci profesora Antoniego Karu asa - wielkiego humanisty, znawcy sztuki, muzyka, pianisty (by uczniem
Stanis awa Szpinalskiego), re ysera muzycznego, profesora zwyczajnego Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w
Warszawie, wspó twórcy Wydzia u Re yserii Muzycznej UMFC w Warszawie i twórcy estetyki dzie a fonograficznego - z
okazji 100. rocznicy jego urodzin odb dzie si w rod , 19 pa dziernika 2011 roku o godz. 19.00 w Sali koncertowej
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Wyst pi skrzypaczka Kaja Danczowska, wiolonczelista
Andrzej Bauer oraz piani ci: Janusz Olejniczak, Justyna Danczowska, Szabolcs Esztényi i Wojciech wita a.
XII Mi dzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Bielsku-Bia ej –
dwumiesi czne wi to muzyki klasycznej z organami w tle – zostanie
zainaugurowany ju 15 wrze nia 2011 roku w Domu Muzyki Bielskiego
Centrum Kultury. W tym roku w ród znakomitych artystów znalaz si mi dzy
innymi Adam Makowicz (na zdj ciu), który wyst pi z improwizacjami
fortepianowymi.
W ramach Mi dzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej (wcze niej
Festiwal Muzyki Jana Sebastiana Bacha) od wrze nia do grudnia odbywaj si
wielkie koncerty, w czasie których znani arty ci prezentuj si w klasycznym
repertuarze, przede wszystkim z towarzyszeniem organów. W tym roku
zaplanowano cztery takie wydarzenia, które odb
: 15 wrze nia, 20
pa dziernika, 24 listopada oraz 15 grudnia w Domu Muzyki Bielskiego
Centrum Kultury.
Podczas wrze niowej inauguracji festiwalu zabrzmi w wykonaniu Bielskiej
Orkiestry Kameralnej klasyczne utwory Franciszka Liszta, Jana Sebastiana Bacha oraz Henryka Miko aja Góreckiego. Z
kolei 20 pa dziernika z improwizacjami fortepianowymi wyst pi Adam Makowicz, a z recitalem organowym – Andrzej
Chorosi ski. W programie m.in. utwory Roberta Schumana, Fryderyka Chopina oraz Wolfganga Amadeusza Mozarta.
Dnia 24 listopada dzie mo na pos ucha utworów klasycznych zagranych na organach oraz cymba ach w gierskich,
talince i fletni pana. Festiwal zako czy si 15 grudnia dwucz ciowym koncertem, w czasie którego zabrzmi m.in.
najpi kniejsze kol dy polskie oraz góralskie.
Wi cej informacji o festiwalu - na stronie www.bck.bielsko.pl

Przedostatni recital z tegorocznego cyklu mi dzynarodowych koncertów organowych w
Ko ciele Ewangelicko-Reformowanym w Warszawie (Al. Solidarno ci 74) odb dzie si 23
pa dziernika 2011 roku o godz. 19.00. Na zabytkowych organach firmy Schlag und
Sohne z 1900 roku zagra Rolf Müller. Wst p wolny.
szczegó owe informacje na stronie: www.festiwal.reformowani.pl

Koncert W ho dzie ks. W adys awowi Skierkowskiemu w 70. rocznic mierci etnografa Kurpiowszczyzny
odb dzie si w niedziel , 23 pa dziernika 2011 roku o godz. 17.00 w Sali koncertowej Uniwersytetu Muzycznego
Fryderyka Chopina w Warszawie. Wyst pi : Apolonia Nowak - kurpiowska piewaczka ludowa, Olga Pasiecznik –
sopran, Natalia Pasiecznik – fortepian, Zespó harmonistów Jana Kani z Lelisa, Open Mind Orchestra pod kierunkiem
Moniki Woli skiej, Zespó folklorystyczny Kurpiowszczyzna z Myszy ca, Zespó Instrumentów Dawnych Ars Nova pod
kierunkiem Jacka Urbaniaka, Strug Kompania pod kierunkiem Adama Struga i Janusza Prusinowskiego oraz Chór
Katedry Warszawsko-Praskiej Musica Sacra pod kierunkiem Paw a ukaszewskiego. W programie utwory K.
Szymanowskiego, H. M. Góreckiego, St. Moryto, P. ukaszewskiego, inspirowane pie ni kurpiowsk (wed ug zapisów
ks. W . Skierkowskiego) oraz kurpiowskie pie ni ludowe i ta ce.

W poniedzia ek, 31 pa dziernika 2011 roku o godz. 19.00 w Sali koncertowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka
Chopina w Warszawie odb dzie si koncert zatytu owany Od Wieniawskiego do Lutos awskiego. W programie znajd
si cztery kompozycje: Fantazja na tematy z opery „Faust” Gounoda op. 20 w wersji na skrzypce i fortepian H.
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Wieniawskiego, Paganiniana na skrzypce solo N. Milsteina, I Sonata f-moll op. 80 na skrzypce i fortepian S. Prokofiew
oraz Koncert na wiolonczel i orkiestr W. Lutos awskiego. Wyst pi : Maciej Strzelecki – skrzypce (Akademia Muzyczna
im. Karola Lipi skiego w Poznaniu, laureat II nagrody w Koncercie Roku 2011, Katowice), Marcin Sikorski – fortepian i
Micha Zieli ski – wiolonczela oraz Unplugged Orchestra pod batut Micha a migielskiego.
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