kalendarium

71.
3 lutego

luty

17 lutego

/piątek/ godz. 19.00

/piątek/ godz. 19.00

sala koncertowa filharmonii

sala koncertowa filharmonii

Koncert symfoniczny

Koncert symfoniczny
Juan Carlos Lomonaco (Meksyk) – dyrygent,
Agnieszka Panasiuk – fortepian, Michał Marcol –
skrzypce, Paweł Panasiuk – wiolonczela, Orkiestra
Symfoniczna Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej

Przemysław Fiugajski – dyrygent, Aleksandra Zamojska – sopran, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii
Warmińsko-Mazurskiej
BEETHOVEN, HAYDN, SCHUBERT

5 lutego

SMETANA, MARTINŮ, DVOŘÁK

/niedziela/ godz. 18.00

19 lutego /niedziela/ godz. 18.00

sala koncertowa filharmonii

sala koncertowa filharmonii

Koncert w 140 rocznicę urodzin

Edyta Geppert
z zespołem Vasie

Feliksa Nowowiejskiego
 Chór CANTORES VARMIENSES przy Filharmonii
Warmińsko-Mazurskiej, Szymon Rona – tenor,
Agnieszka Panasiuk – fortepian, Irena Telesz –
recytacje, Benedykt Błoński – dyrygent oraz
prowadzenie koncertu

Edyta Geppert, Piotr Matuszczyk (fortepian), Jerzy
Szarecki (trąbka), zespół Vasie w składzie: Marcin
Maroszek, Bartosz Pydynkowski, Maciej Regulski

NOWOWIEJSKI

24 lutego

/piątek/ godz. 19.00

sala koncertowa filharmonii

10 lutego /piątek/ godz. 19.00

Koncert symfoniczny

sala koncertowa filharmonii

Richard Zielinski (USA) – dyrygent, Lance Drege
(USA) – kotły, Chór Cantores Varmienses przy
Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej (przygotowanie
chóru – Benedykt Błoński), Orkiestra Symfoniczna
Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej

Mistrzowskie recitale
fortepianowe
Viacheslav Zubkov (Ukraina) – fortepian

GOULD, LARSEN, MACKEY, TATE, DAUGHERTY,
WARD HOWE, MELODIE TRADYCYJNE

BACH/BUSONI, BACH/HESS, BACH/SILOTI, SHUBERT/LISZT, MOZART/LISZT, CZAJKOWSKI/PLETNEV,
CZAJKOWSKI/PABST, RACHMANINOW, RACHMANINOW/WILD, IMPROWIZACJE JAZZOWE
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3 lutego 2017, piątek, godz. 19.00
sala koncertowa Filharmonii

Koncert symfoniczny
Przemysław Fiugajski – dyrygent
Aleksandra Zamojska – sopran
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej
W programie:
Joseph Haydn – Berenice, che fai? (Kantata Scena di Berenice)
Ludwig van Beethoven – Uwertura Coriolan op. 62
Ludwig van Beethoven – Ah, perfido! Scena i aria na sopran i orkiestrę op. 65;
C-dur
Franz Schubert – IV Symfonia c-moll Tragiczna

Aleksandra Zamojska
sopran
Absolwentka Akademii Muzycznej
w Krakowie, w klasie prof. Z. Donat,
oraz w salzburskiego Mozarteum,
w klasie L. Sukis i B. Zakotnik.
Jeszcze jako studentka pracowała
w Warszawskiej Operze Kameralnej,
wykonując głównie muzykę polskiego
baroku i dzieła Monteverdiego. 1996–
1998 – dwukrotna stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki, 1999 – stypendystka Ministerstwa Austrii. 2002
– występ na festiwalu Ruhr Triennale
w oratorium Drabina Jakubowa
Schönberga pod dyr. K. Nagano,
a z K.Wien w kolażu muzyczno-baletowym Wolf z muzyką Mozarta.

na Górze Oliwnej L. van Beethovena
i zagrała Paminę z Czarodziejskiego
fletu W.A. Mozarta. W paryskich teatrach Bastille i Palais Garnier śpiewała w operach:
Borys Godunow M.P. Musorgskiego,
Miłość do trzech pomarańczy S. Prokofiewa, Eliksir miłości G. Donizettiego, Orfeusz i Eurydyka Ch.W. Glucka
(reż. P. Bausch) oraz w Don Giovannim W.A. Mozarta (reż. M. Haneke).
2006 – na Festiwalu Salzburskiego
w Bastien i Bastienne oraz Dyrektorze

W Montpellier pod batutą M. Minkowskiego wykonała oratorium Chrystus
3

teatru. Z Berlińską Orkiestrą Symfoniczną wykonała pieśni K. Szymanowskiego, a z Bamberger Symfonikami
Chantefleurs et Chantefables W. Lutosławskiego.

Freiburgu partia Gildy w Rigoletcie
G. Verdiego, Almireny w Rinaldzie
Händla, sopranową partię w Królu Arturze H. Purcella i Jenny z Mahagonny
K. Weila.

Interpretowała partie napisane specjalnie dla niej: 2007 – w Madrycie
w spektaklu Zangezi H. Parr, 2008 –
w Paryżu oratorium Et iterum venturus
est P. Bannister. 2008 na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej
„Gaude Mater” zaśpiewała niedawno odnalezioną arię sygnowaną nazwiskiem Mozarta – Jesu dulcis memoria.

Brała udział w festiwalu Händla
w Göttingen, Glucka w Norymberdze,
Schwetzingen, Chinach. Interpretacją La voix humaine Poulenca w reż.
K. Bohn w Salzburgu zapoczątkowała
współpracę w ramach Theatergruppe Eigenregie. Wielokrotnie nagradzana, m.in. na konkursie im. A. Sari
w Nowym Sączu, L. Popp w Bratysławie, Dusznikach-Zdroju, Schwetzingen.

Wraz z Wiener Akademie i Martinem
Haselböckiem brała udział w spektaklu The Infernal Comedy z aktorem
J. Malkovichem. Na festiwalu w Herrenhausen wystąpiła w performance-monodramie Semele G.F. Händla,
przedstawionym jako pokaz mody
V. Westwood. Spektakl prezentowany i nagrodzony na Sydney Festival
i w Korei. 2011–2013 – w teatrze we

W 2011 roku uhoronowana „Złotą
Sową”, nagrodą Jupitera – kapituły
polskich intelektualistów w Austrii, za
działalność artystyczną upowszechniającą kulturę polską za granicą.
Goszczona przez wiele prestiżowych
scen europejskich. Mieszka w Salzburgu.
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Przemysław Fiugajski
dyrygent
Urodzony w 1978 roku. Studiował
w Akademii Muzycznej w Krakowie
dyrygenturę w klasie prof. Tomasza
Bugaja oraz klawesyn w klasie prof.
Elżbiety Stefańskiej. Jego zainteresowania dyrygenckie skupiają się na
muzyce klasycyzmu (z uwzględnieniem historycznych praktyk wykonawczych) oraz współczesnej.

dla Polskiego Wydawnictwa Audiowizualnego Ładnienie Pawła Mykietyna (z Jerzym Artyszem jako solistą;
płyta zawierająca to nagranie zdobyła dwie nagrody Fryderyk 2009).
Jego płyta z muzyką symfoniczną
Wojciecha Ziemowita Zycha nagrana
z Orkiestrą Opery i Filharmonii
Podlaskiej
w
Białymstoku dla wytwórni Dux, zdobyła
w 2010 roku nagrodę Supersonic
przyznawaną przez wychodzące
w Luksemburgu pismo „Pizzicato”.
Także dla wytwórni Dux nagrał ze Śląską Orkiestrą Kameralną oraz Orkiestrą
i Chórem Filharmonii Śląskiej w Katowicach utwory na płyty monograficzne kompozytorów: Michała Dobrzyńskiego (2012) i Agnieszki Stulgińskiej
(2013).

Występował z orkiestrami filharmonicznymi w Krakowie, Kielcach, Lublinie, Koszalinie, Gdańsku, Szczecinie,
Białymstoku, Katowicach, Zabrzu,
Sinfoniettą oraz Musicae Antiquae
Collegium Varsoviense Warszawskiej
Opery Kameralnej, Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia
w Katowicach, Toruńską Orkiestrą
Symfoniczną, Płocką Orkiestrą Symfoniczną, Polską Orkiestrą Sinfonia Iuventus, Elbląską Orkiestrą Kameralną,
Śląską Orkiestrą Kameralną, Orkiestrą
Opery Bałtyckiej, Litewską Narodową Orkiestrą Symfoniczną, Orkiestrą
Filharmonii Kameralnej w Pradze oraz
z zespołami wykonującymi muzykę
współczesną. Poprowadził wiele prawykonań, występując na międzynarodowych festiwalach: Write & Play
(2000), Aksamitna Kurtyna (2000),
Międzynarodowe Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich (2001, 2008),
Audio Art (2001, 2003), Warszawska
Jesień (2002, 2004), Andrzej Nikodemowicz – czas i dźwięk (2012, 2014,
2015). W listopadzie 2007 roku nagrał

Od września 2003 roku pracuje w Warszawskiej Operze Kameralnej,
gdzie
uczestniczył
w realizacjach kilkunastu oper,
współpracując z plejadą wybitnych
polskich wokalistów, m. in. z Olgą
Pasiecznik,
Anną
Radziejewską,
Martą Boberską, Jerzym Artyszem,
Wojciechem Gierlachem, Arturem
Rucińskim. Ważnym obszarem dzia5

wiu, a później Teatru Powszechnego
w Warszawie i Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie. Opera kameralna Dariusza Przybylskiego Głosy z wody
z librettem Przemysława Fiugajskiego znalazła się w 2010 roku
w finale konkursu kompozytorskiego Berliner Opernpreis (premiera
w Warszawskiej Operze Kameralnej
w listopadzie 2014 roku). Podczas festiwalu Warszawska Jesień w 2012
roku swoją premierę miał jego monodram Księżycowy Pierrot z muzyką
Macieja Jabłońskiego (powtórzony
w 2013 roku w Krakowie w ramach festiwalu AudioArt).

łalności Przemysława Fiugajskiego
w WOK jest regularna współpraca
z orkiestrą instrumentów dawnych
Musicae Antique Collegium Varsoviense. Z zespołem tym z dużym powodzeniem wykonuje koncertowy
repertuar klasyczny i wczesnoromantyczny. Jego koncerty z tą orkiestrą
były transmitowane na falach Programu Drugiego Polskiego Radia.
Jest autorem dramatów. Jego debiutanckie Wariacje bernhardowskie
zwyciężyły w konkursie zorganizowanym w ramach festiwalu EuroDrama we Wrocławiu (2004) i weszły
na afisz Teatru Polskiego we Wrocła-
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Program
Ludwig van Beethoven

Joseph Haydn – Berenice, che fai? (Kantata Scena di Berenice, Hob. XXIVa:10)

“Mozart był wielki ale Beethoven
jedyny” – to zdanie dobrze charakteryzuje najmłodszego z klasyków
wiedeńskich. Beethoven był pierwszym w historii kompozytorem, który nigdy nie był u nikogo na służbie.
Republikanin z przekonania gardził
w głębi serca “starym porządkiem”
z nadzieją wypatrując świata opartego na ideałach “Wolności, Równości
i Braterstwa”. Tym bardziej bolesnym
rozczarowaniem napełnił go akt obwołania się Napoleona – Cesarzem
Francuzów.

Tę niezwykłą kantatę napisał Haydn
podczas swojego drugiego pobytu
w Londynie. Po raz pierwszy utwór
został zaprezentowany 4 maja 1795
roku podczas koncertu jaki odbył się
w Teatrze Królewskim na cześć Jerzego IV. Brytyjski monarcha zabiegał, by
stolica imperium brytyjskiego zaznaczyła się również na muzycznej mapie
Europy, odbierając prymat Wiedniowi
czy Paryżowi. Z tego powodu Londyn
stał się w tym okresie miejscem wyjątkowo przyjaznym dla wielu wybitnych
muzyków, tak kompozytorów jak i wykonawców. Wśród nich była również
wybitna włoska sopranistka Brigida
Giorgi Banti. Obdarzona fenomenalną koloraturą inspirowała kompozytorów, którzy mając do dyspozycji
taki głos, mogli puścić wodze kompozytorskiej fantazji. Nie inaczej było
z Haydnem, który dedykował jej swoją Scenę i Arię zatytułowaną: „Bereniko, co czynisz?”

Uwertura Koncertowa Coriolan op. 62
nawiązuje do napisanego w 1804
roku dramatu austriackiego poety
Heinricha Josefa von Collina, którego
śmiało zaliczyć można do literackich
prekursorów romantyzmu. Treść dramatu osadzona jest w starożytności
i opowiada o wewnętrznym rozdarciu jakiego doświadcza tytułowy
bohater. Skazany na banicję rzymski
patrycjusz, staje na czele obcej armii by z jej pomocą zemścić się na
tych, których uważa za swoich krzywdzicieli. Stojąc z obcą armią u bram
Rzymu, targany wyrzutami sumienia
popełnia jednak samobójstwo. Wątki
wewnętrznej walki pomiędzy chęcią
zemsty a głosem sumienia domagającym się przebaczenia i wierności
ojczyźnie wyrażają dwa tematy które
ujęte w sonatowej formie nie pozwa-

Libretto autorstwa Pietro Metastasi’ego nawiązuje do historii Bereniki, która
będąc kolejną wybranką Antygona,
starożytnego króla Macedonii zakochuje się w jego urodziwym synu Demetriuszu. Kompozytor rozpoczyna
swoją kantatę w momencie, w którym
Berenika dowiaduje się, iż kochany
przez nią młody książę zamierza targnąć się na swoje życie.
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lają przejść wokół tej skromnej czasowo kompozycji obojętnie.

Franz Schubert – IV Symfonia c-moll
Tragiczna

Ah, perfido! Scena i aria na sopran
i orkiestrę op. 65; C-dur

Części:
Adagio molto. Allegro vivace,
Andante, Menuet.
Allegro vivace,
Allegro

Muzyka wokalno-instrumentalna nie
była domeną genialnego wiedeńczyka. Jego raczej chłodny stosunek do
opery miał również swoje odzwierciedlenie w innych formach wokalnych.
Tym większą uwagę budzi Scena i aria
na sopran i orkiestrę “Ah, perfido” op.
65. Napisana do tekstu samego Pietro Metastasi’ego (recytatywy, autor
słów arii pozostaje anonimowy) kompozycja stanowi ciekawe dopełnienie fenomenalnej twórczości Beethovena. Wykonane po raz pierwszy 21
listopada 1796 roku w Lipsku dzieło
reklamowane było jako „Scena we
włoskim stylu napisana przez Beethovena dla Madamme Duschek”. Był to
bardziej zabieg marketingowy solistki,
niż rzeczywista dedykacja Beethovena, który słynął z daleko posuniętej
powściągliwości w tym względzie.

Żyjący zaledwie 31 lat kompozytor
długo uchodził zaledwie za autora
zgrabnie napisanych miniatur fortepianowych czy popularnych pieśni.
Wiele wskazuje na to, że wiedeńczycy
nucąc melodie kompozytora nawet
nie wiedzieli kto jest ich autorem a już
na pewno nie mieli świadomości, że
w maleńkim mieszkaniu przy jednej
z wiedeńskich ulic mieszka twórca nowego gatunku – pieśni romantycznej.

O tym, iż był to utwór ważny dla
Beethovena może świadczyć fakt,
że włączył go do programu owego słynnego koncertu jaki odbył się
w Wiedniu 22 grudnia 1808 roku. Wtedy to prawykonano m.in. symfonię
piątą i szóstą, IV koncert fortepianowy G-dur, fantazję chorałową oraz
fragmenty Mszy C-dur. Ta trwającą
ok. 14 minut kompozycja wymaga od
solistki wybitnych walorów głosowych,
lekkości oraz nienagannej techniki.

Mimo zmysłu melodycznego i łatwości w tworzeniu wokalnych fraz pierwsze próby operowe nie znalazły uznania publiczności, co młody kompozytor bardzo boleśnie przeżywał. Brak
zmysłu dramatycznego predestynował go raczej do mniejszych form wokalno-instrumentalnych. Obdarzony
wyjątkowo delikatną konstrukcją psychiczną, nieco nieporadny życiowo
nastolatek potrafił przełamać jednak
zniechęcenie nie rezygnując z kom-

„Co Beethoven w takich wypadkach
zwiastuje ludzkości, Schubert w tej
symfonii opowiada mieszczaństwu
swoich czasów” – tak mówił o IV Symfonii Walter Vetter, biograf i wybitny
znawca twórczości Schuberta.
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go przyczynił się najprawdopodobniej
sam Antonio Salieri. Będąc przez krótki
czas nauczycielem Schuberta, Włoch
pozornie popierał jego podanie, by
w końcu wbrew obietnicom przeforsować konkurencyjną kandydaturę Jakuba Schauffa. (Jak wszyscy wiemy,
nie była to pierwsza pomyłka Salierego jeśli chodzi o ocenę umiejętności
kompozytorskich współczesnych mu
artystów). Te wydarzenia wywarły
trwały, przygnębiający wpływ na psychikę artysty, który do końca życia nie
związał się już z żadną kobietą.

pozycji. Już jako 15-latek spróbował
swoich sił na polu muzyki symfonicznej. Jego pierwsza symfonia zdradza
fascynację Beethovenem, którego
Schubert przez całe swoje krótkie życie szczerze podziwiał. Ta fascynacja
była najprawdopodobniej przyczyną,
dla której jego IV Symfonii, napisanej w tonacji c-moll, a więc tonacji
V Symfonii „Losu” Beethovena nadał
przydomek „Tragiczna” (zresztą poza
triem z części trzeciej, tonacje poszczególnych ogniw czyli: c-moll, As-dur, c-moll i C-dur odpowiadają częściom V symfonii Beethovena).

IV Symfonia skomponowana przez
Schuberta w kwietniu 1816 roku profesjonalnego prawykonania doczekała
się dopiero 20 lat po śmierci autora.
Miało to miejsce 19 listopada 1849
roku w Lipsku. Za życia autora wykonywała ją, podobnie jak kolejne symfonie, podczas zamkniętych koncertów
jedynie amatorska orkiestra złożona
z przyjaciół i uczniów Schuberta co,
tak na marginesie, jest pięknym świadectwem wysokiej kultury muzycznej
jaka panowała wówczas wśród wiedeńskich mieszczan. I choć dopiero
wiele lat po jego śmierci – twórczość
Schuberta doczekała się w końcu
zasłużonego miejsca w pamięci i sercach ludzi kochających muzykę.

Wpływowy wiedeński krytyk drugiej
połowy XIX wieku Eduard Hanslick
twierdził, że bardziej odpowiednia
była by nazwa „patetyczna”. I rzeczywiście niewiele tragizmu można
w owej symfonii się dopatrzeć, chyba
że weźmiemy pod uwagę wydarzenia, które w czasie pisania symfonii
dotknęły Schuberta. A rok 1816 rzeczywiście nie należał do udanych. Dziewiętnastolatek doświadczył wówczas
wiele zawodu i cierpienia tak w życiu
miłosnym jak i zawodowym. Jego ukochana Maria Grob zostaje wydana za
piekarza, który wg jej rodziców zapewnić miał byt córce. Potwierdzeniem tej
tezy jest odmowa objęcia stanowiska
nauczyciela muzyki w Lublanie do cze-
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5 lutego 2017, niedziela, godz. 18.00
sala koncertowa Filharmonii

Koncert w 140 rocznicę
urodzin Feliksa
Nowowiejskiego
Chór CANTORES VARMIENSES przy Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej
Benedykt Błoński – dyrygent oraz prowadzenie koncertu
Szymon Rona – tenor
Agnieszka Panasiuk – fortepian
Irena Telesz – recytacje
W programie:
Feliks Nowowiejski – Kantata op. 48 Testament Bolesława Chrobrego
utwory a’cappella

Benedykt Błoński
dyrygent
Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Bezpośrednio po ukończeniu studiów (1982) wrócił do Olsztyna, gdzie
rozpoczął działalność artystyczną
i naukową. Od tamtego czasu do roku
2009 pracował również z Chórem im.
prof. Wiktora Wawrzyczka obecnego
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Z chórem tym brał udział w wielu
konkursach i festiwalach krajowych
i zagranicznych, zdobywając szereg
najwyższych nagród (pierwsze miejsca, złote medale, a także Grand
Prix).

Odznaką Ministra Kultury i Sztuki „Zasłużony Działacz Kultury” (1997), Honorową Odznaką Wojewody Olsztyńskiego „Zasłużony dla Warmii i Mazur”
(1997), Złotym Krzyżem Zasługi (2001),
nagrodą indywidualną prezydenta miasta Olsztyna (2002), Odznaką
Honorową Złotą z Laurem Zarządu
Głównego PZChiO, nagrodami indywidualnymi I i II stopnia rektora UWM
w Olsztynie, Nagrodą Specjalną Mini-

Za swoją działalność artystyczną
i pedagogiczną został uhonorowany:
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toryjne. Zasiada w radach artystycznych i jest jurorem licznych konkursów i festiwali chóralnych o zasięgu
krajowym i międzynarodowym (m.in.
Ogólnopolski Turniej Chórów Legnica Cantat w Legnicy, Ogólnopolski
Konkurs Chórów A Cappella Dzieci
i Młodzieży w Bydgoszczy, Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej
w Międzyzdrojach, Międzynarodowy
Festiwal Chóralny im. F. Nowowiejskiego w Barczewie, Międzynarodowe Recitale Chóralne Hora Cantavi
w Suwałkach).

stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2007), Nagrodą im. Feliksa Nowowiejskiego przyznawaną przez prezydenta miasta Olsztyna w dziedzinie
sztuk muzycznych (2011), Medalem
Komisji Edukacji Narodowej (2012).
W swoim dorobku Benedykt Błoński
ma liczne nagrania radiowe i telewizyjne w kraju i za granicą oraz 13 płyt
CD:
– Domenico Cimarosa: Requiem pro
defunctis,
– Od Palestriny do Lennona,
– Sacrum et profanum,
– Cicha noc, Silent Night, Stille Nacht,
– Czasem... (album wokalno-instrumentalny, prawykonanie),
– dwupłytowy album: Chwalmy Pana
i W śpiewie się radujmy,
– Gaude Mater Polonia...,
– Litania gietrzwałdzka (album wokalno-instrumentalny, prawykonanie),
– Modlitwa o pokój,
– Feliks Nowowiejski: Pieśni morskie na
chór mieszany a cappella op. 42 (nr
1-17 i nr 18-34),
– Wonderful World…

Był dyrektorem artystycznym międzynarodowych warsztatów chóralnych
Eurochor 2001, dyrektorem artystycznym Polsko-Niemieckiej Akademii
Chóralnej In Terra Pax, członkiem International Choir Olympic Council
na lata 2008-2012. Jest dyrektorem
artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie.
Wykłada dyrygowanie i metodykę
prowadzenia chórów na podyplomowych studiach chórmistrzowskich przy
Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Jest pracownikiem naukowym w Instytucie
Muzyki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (od roku
2012 – dziekanem Wydziału Sztuki),
recenzentem wielu prac doktorskich,
habilitacyjnych i na tytuł profesora,
promotorem czterech prac doktorskich, członkiem Senatu Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego na lata 20092016.

Prowadził także setki koncertów krajowych i zagranicznych (Grecja, Irlandia, Wielka Brytania, Belgia, Francja,
Watykan, Włochy, Hiszpania, Niemcy,
Rosja, Meksyk, Argentyna) z muzyką
polską i zagraniczną, w tym prawykonania.
Od lat współpracuje z chórami zagranicznymi, a także z Filharmonią
Warmińsko-Mazurską, dla której przygotowywał i prowadził koncerty ora11

or J. Alaina (prawykonanie polskie),
Missa pro pace, Angelus, Victoria
W. Kilara, IX symfonia L. van Beethovena, Te Deum M.A. Charpentiera,
Stabat Mater F. Schuberta, opery: Tosca G. Pucciniego i Traviata
G. Verdiego, Jaś i Małgosia E. Humperdincka, Amahl i nocni goście
G.C. Menottiego oraz operetki: Księżniczka czardasza I. Kálmána, Zemsta
nietoperza J. Straussa.

Od roku 2009 prowadzi Chór CANTORES VARMIENSES przy Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, z którym już osiągnął znaczące sukcesy m.in. I miejsce
w kategorii chórów mieszanych na
Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Kiten/Primorsko w Bułgarii
(2010) i złote medale w kategoriach
musica sacra i pop music w IV Międzynarodowym Konkursie Chóralnym Lloret de Mar – Barcelona (2014). Wśród
dzieł wokalno-instrumentalnych, jakie
wykonywał, były m.in.: Carmina Burana C. Orffa, Requiem d-moll, Msza
C-dur „Koronacyjna” W.A. Mozarta,
Requiem J. Ruttera (prawykonanie
olsztyńskie), Messe modale en septu-

fot. Dominik Ruczyński

W 1999 roku, w wieku 42 lat otrzymał
z rąk prezydenta Rzeczypospolitej tytuł naukowy profesora sztuk muzycznych.

Chór Cantores Varmienses
przy Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej
Chór w 2016 roku przyjął nazwę: Chór
CANTORES VARMIENSES przy Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej.

Chór powstał w październiku 2009
roku. Stworzenie zespołu oraz jego
prowadzenie powierzono prof. Benedyktowi Błońskiemu.
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Wielkim, niezapomnianym wydarzeniem artystycznym było wykonanie
Polskiego requiem Krzysztofa Pendereckiego pod batutą twórcy dzieła,
z udziałem największych polskich solistów (17 grudnia 2010 roku), a także
IX symfonia Beethovena i Angelusa
Wojciecha Kilara pod dyrekcją Antoniego Wita (6 czerwca 2014 roku).

Inauguracyjny koncert odbył się 19
grudnia 2009 roku w sali koncertowej Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej.
Chór z towarzyszeniem orkiestry kameralnej filharmonii zaprezentował
publiczności olsztyńskiej kolędy i pastorałki polskie.
Podczas
pięcioletniej
działalności chór wykonał dziesiątki koncertów wokalno-instrumentalnych oraz
z programem a cappella, zawsze
zbierając pochlebne recenzje krytyki w kraju i za granicą. Wystąpił
m.in. kilkakrotnie w Kaliningradzie,
w Grodnie (Białoruś), w Kłajpedzie
i Wilnie (Litwa), a także w Primorsku
i w Kiten (Bułgaria), gdzie zdobył
I miejsce na Balkan Folk Fest 2010
w kategorii chórów mieszanych, oraz
na IV Międzynarodowym Konkursie
Chóralnym Lloret de Mar – Barcelona 2014, gdzie zdobył złote medale
w kategoriach musica sacra i pop
music.

W repertuarze chór posiada m.in.:
Carmina Burana Orffa, Requiem
d-moll, Mszę C-dur „Koronacyjną”
Mozarta, Requiem Ruttera (prawykonanie olsztyńskie), Messe modale
en septuor Alaina (prawykonanie polskie), Missa pro pace, Angelusa, Victorię Kilara, IX symfonię Beethovena,
Te Deum Charpentiera, Stabat Mater
Schuberta, opery: Toscę Pucciniego
i Traviatę Verdiego, Jasia i Małgosię
Humperdincka, Amahla i nocnych
gości Menottiego oraz operetki: Księżniczkę czardasza Kálmána, Zemstę
nietoperza Straussa.
Chór nieustannie się rozwija. Atrakcyjny repertuar a cappella (od muzyki
dawnej do czasów współczesnych,
standardy muzyki rozrywkowej, artystyczne opracowania polskich i zagranicznych pieśni ludowych, polskie
i zagraniczne kolędy i pastorałki) oraz
wokalno-instrumentalny, o wysokim
stopniu trudności, przygotowany profesjonalnie, stanowi o pozycji zespołu w lokalnym i krajowym środowisku
muzycznym.

Chór aktywnie uczestniczył w takich
ważnych rocznicach i wydarzeniach
jak: dwusetna rocznica urodzin Fryderyka Chopina, setna rocznica
skomponowania przez Feliksa Nowowiejskiego pieśni Rota, rocznice śmierci papieża Jana Pawła II, koncerty
w hołdzie ofiarom Katynia, Sybiru i katastrofy pod Smoleńskiem. Rokrocznie
występuje w koncertach charytatywnych, pomagając zbierać fundusze
na wakacje dla dzieci z najuboższych
olsztyńskich rodzin.
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Szymon Rona
tenor
Urodzony 27 stycznia 1987 roku
w Bydgoszczy. W 2014 roku ukończył
Wydział Wokalno-Aktorski Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego
w Bydgoszczy w klasie prof. Hanny
Michalak. Od 2014 jest solistą Opery
Nova w Bydgoszczy, z którą współpracę rozpoczął już na studiach,
w 2012 r. Na scenie wykonywał już
ponad 20 różnych partii operowych,
operetkowych i musicalowych. Z powodzeniem wykonuje muzykę oratoryjno-kantatową. Współpracuje m.in.
z Teatrem Wielkim w Poznaniu, Filharmonią Pomorską w Bydgoszczy, Toruńską Orkiestrą Symfoniczną, Filharmonią Warmińsko-Mazurską w Olsz-

tynie. W latach 2011-2012 zdobywał
wyróżnienia na Międzynarodowym
Konkursie Wokalnym „Złote Głosy”
w Warszawie. Jest finalistą Konkursu Wokalnego im. J. E. J. Reszków
w Częstochowie z 2013 roku. W latach
2011-2013 był stypendystą Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Agnieszka Panasiuk
fortepian
Jest absolwentką Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku z klasy
fortepianu prof. K. Popowej-Zydroń.
Dalsze studia kontynuowała w Royal
Academy of Music w Londynie, gdzie
jako stypendystka Krein Scholarship
RAM uzyskała dyplom z wyróżnieniem
w klasie prof. Michael’a Dussek oraz
prof. Iain’a Ledingham. Podczas nauki
w RAM została finalistką konkursu Delius Prize 2005, a także debiutowała
w londyńskich St. Martin-in-the-Fields,
St.John´s Smith Square London oraz
Senat House Bloomsbury. Brała także

udział w wielu kursach mistrzowskich
które prowadzili m.in.: Jean-Paul Sevilla, Kevin Kenner, Gyorgy Pauk, Iain
Partridge, Joseph Seiger, Alexander
Pablovic, Andrew West, Clifford Benson, Audrey Hyland, Noelle Barker
and Erlingur Blondal Bentgsson. Przez
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pianowego Minoru Miki, będące
premierą światową, uzyskało rekomendację samego kompozytora.
W 2012 roku wydana została płyta
z udziałem artystki, tym razem zawierającą kompozycje fortepianowe i kameralne Andrzeja Panufnika.
W 2016 roku miała miejsce premiera
kolejnego wydawnictwa płytowego
Violin soul, który współtworzyła wraz
z Anną Wandtke i innymi znakomitymi muzykami. Od roku 2010 związana
jest z życiem muzycznym Olsztyna i regionu, współpracuje m.in. z zespołem
Pro Musica Antiqua, Filharmonią Warmińsko-Mazurską, Anną Wandtke, Trio
D’Ami oraz innymi instrumentalistami
i wokalistami. Od roku 2015 jest asystentem w Instytucie Muzyki Wydziału
Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

blisko dekadę związana była z życiem
muzycznym Islandii, gdzie mieszkała
wraz z mężem wiolonczelistą Pawłem Panasiukiem i współpracowała
m.in z North Iceland Symphony Orchestra, Salurinn Kopavogur, a także była wykładowcą w islandzkiej
Academy of the Arts w Reykjaviku.
Pianistka brała udział w wielu festiwalach na terenie Wielkiej Brytanii,
Islandii, Austrii i Danii, a także odbyła wiosną 2008 tournee koncertowe
po Japonii, gdzie występowała m.in.
z orkiestrą Bow Ensemble Tokyo. W 2008
roku pianistka jako członek Bellarti Trio
(Chihiro Inda - skrzypce oraz Paweł
Panasiuk - wiolonczela) wzięła udział
w nagraniu płyty z muzyką kameralną brytyjskich i japońskich kompozytorów XX wieku dla japońskiej
wytwórni Mittenwald. Pochodzące z tej płyty nagranie Tria forte-

Irena Telesz-Burczyk
recytacje
W telegraficznym skrócie…
W 1966 roku zdała egzamin eksternistyczny uzyskując dyplom aktora.
W zespole Teatru im. Stefana Jaracza
w Olsztynie od 1975 roku.
Zainteresowania...
Poza sceną interesuje się wszystkim,
co przynosi życie. Mówi o sobie, że
urodziła się po to, by jeść.

runiu,
za
rolę
Jonaszowej
w spektaklu „Gorzkie żale w dozorcówce” w reżyserii Krzysztofa Rościszewskiego (1981)
• Nagroda Teatralna Kreacja Roku
1991 za rolę Pani Smith w spektaklu

Doceniona…
• Nagroda na XXIII Festiwalu Teatrów Polski Północnej w To15

•

•

•

•
•

•
•

•

•
•

„Łysa śpiewaczka” w reżyserii Romualda Szejda
Nagroda Teatralna Kreacja Roku
1991 za rolę Mag w spektaklu „Królowa piękności z Leenane” w reżyserii Bartłomieja Wyszomirskiego
Nagroda Teatralna Kreacja Roku
1994 za rolę Matki w spektaklu „Balladyna” w reżyserii Bogusława Kierca
Nagroda Prezydenta Miasta Olsztyn za całokształt pracy twórczej
oraz pracę na rzecz upowszechniania kultury (2001)
Nagroda Marszałka Województwa
Warmińsko-Mazurskiego (2003)
Nagroda na V Ogólnoukraińskim
Festiwalu „Tarnopolskie Wieczory
Teatralne”, za rolę Mag w spektaklu „Królowa piękności z Leenane”
w reżyserii Bartłomieja Wyszomirskiego (2004)
Złoty Krzyż Zasługi (2005)
Nagroda Prezydenta Miasta Olsztyn „Statuetka Świętego Jakuba”
(2007)
Nagroda Teatralna Kreacja Roku
2008 za rolę Katarzyny Blum w spektaklu „Utracona cześć Katarzyny
Blum” w reżyserii Marty Ogrodzińskiej
Nagroda Marszałka Województwa
Warmińsko-Mazurskiego (2010)
Nagroda Prezydenta Miasta Olsztyn (2015)

•

•
•

•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

Najważniejsze role…
• Olga – Antoni Czechow „Trzy siostry”, reż. Krzysztof Rościszewski
• Magdalena – Federico Garcia Lor-

•
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ca „Dom Bernardy Alba”, reż. Zbigniew Wróbel
Małgorzata – Georg Büchner
„Woyzeck”, reż. Agnieszka Holland,
Laco Adamik
Eurydyka – Helmut Kajzar „Antygona”, reż. Krzysztof Rościszewski
Pani Dobrójska – Aleksander Fredro
„Śluby panieńskie, czyli magnetyzm
serca”, reż. Jacek Wierzbicki
Gertruda – William Shakespeare
„Hamlet”, reż. Krzysztof Rościszewski
Pani Helena – Kazimierz Braun „Pani
Helena”, reż. Janusz Kozłowski
Donna Ines – Wojciech Młynarski
„Cień”, reż. Zbigniew Marek Hass
Matka – Juliusz Słowacki „Balladyna”, reż. Bogusław Kierc
Mag – Martin McDonagh „Królowa
piękności z Leenane”, reż. Bartłomiej Wyszomirski
Pani Kapuleti – William Shakespeare
„Romeo i Julia”, reż. Piotr Szczerski
Wilnianka – Alicja Bykowska–Salczyńska „Baby pruskie”, reż. Szczepan Szczykno
Olga Knipper Czechow – Maciej
Wojtyszko „Bułhakow”, reż. Krzysztof
Rościszewski
Wdowa – Gabriela Zapolska „Ich
czworo”, reż. Giovanny Castellanos
Julia Tesman – Henrik Ibsen „Hedda
Gabler”, reż. Andrzej Bartnikowski
Katarzyna Blum – Heinrich Böll
„Utracona cześć Katarzyny Blum”,
reż. Marta Ogrodzińska
Burdelmama – Radosław Paczocha „Bar Babylon”, reż. Gabriel
Gietzky

Program
Feliks Nowowiejski – Kantata op.
48 „Testament Bolesława Chrobrego”.

po powrocie z Berlina angażuje się
w życie muzyczne miasta, organizując
koncerty chóralne, symfoniczne, organowe, angażuje się w działalność
dydaktyczną. To właśnie w tym okresie (rok 1919) tworzy swoje nasycone
patriotyzmem patriotycznym kompozycje czy opracowania polskich pieśni
ludowych (w tym również „25 polskich
pieśni ludowych z Warmii”). Spod jego
ręki wychodzi w tym czasie opera Legenda Bałtyku a spośród kompozycji
chóralnych powstają Missa pro Pace,
Missa Stella Maris oraz kantaty: Testament Bolesława Chrobrego i Kantata
o bohaterze.

Po zakończeniu I Wojny Światowej,
którą Nowowiejski spędził w Berlinie
powraca do Polski i osiedla się w Poznaniu, postanawiając związać swoją karierę artystyczną właśnie z tym
miastem. Jak wielu Polaków, którzy
wyczekiwali upragnionej wolności dla
swojej ojczyzny kompozytor aktywnie
włącza się w nurt odbudowy życia
muzycznego we wskrzeszonej Ojczyźnie. Pełna patriotycznego entuzjazmu
atmosfera Poznania sprzyja rozwojowi
jego talentów muzycznych i organizacyjnych. Nowowiejski natychmiast
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10 lutego 2017, piątek, godz. 19.00
sala koncertowa Filharmonii

Mistrzowskie Recitale
Fortepianowe
Viacheslav Zubkov (Ukraina) – fortepian
W pogramie:
Johann Sebastian Bach
Preludium chorałowe f-moll, opr. F. Busoni
Chorał z Kantaty G-dur nr 147, BWV 147; opr. M. Hess
Preludium chorałowe b-moll; opr. A. Siloti
Franz Shubert / Ferenc Liszt: Wohin z cyklu „Die schöne Müllerin” op. 25,
Serenada Erstarrung z cyklu „Winterreise” op. 89,
Du bist die Ruh 59 nr 3,
Valse-caprice nr 6;
Wolfgang Amadeus Mozart/Ferenc Liszt
Wspomnienia Don Juana
Piotr Czajkowski
Intermezzo, Trepak, Andante – Suita z baletu „Dziadek do orzechów” (opr. M.
Pletnev)
Parafraza na tematy z opery „Eugeniusz Oniegin” (opr. P. Pabst – V. Zubkov.)
Sergiusz Rachmaninow
Bzy op. 21 nr 5;
Wokaliza, Wiosenne powodzie (opr. E. Wild)
Improwizacje jazzowe na tematy: Nature Boy (Eden Ahbez), Take Five (Paul
Desmond)
„Fortepian do sześcianu” – tak można by nazwać program recitalu Viacheslava Zubkova przygotowany z myślą o publiczności WM Filharmonii. Repertuar
rozciągnięty pomiędzy epoką baroku i transkrypcjami utworów organowych
J.S. Bacha a standardami jazzowymi Paula Desmonda czy Edena Ahbeza pozwolą delektować się możliwościami brzmieniowymi naszego znakomitego
Steinwaya. Tak zróżnicowany repertuar wymaga od pianisty dużej odwagi
i niemałej fantazji. Ta swoista podróż w czasie będzie świetną okazją do przypomnienia sobie jak na przestrzeni wieków kształtowała się fortepianowa faktura, rozwija harmonia i melodyka, ewoluowały muzyczne formy. Barok, klasy18

cyzm, romantyzm i wreszcie jazzowa improwizacja, choć oddalone od siebie
w periodyzacyjnej przestrzeni doskonale komponują się ze sobą, tworząc
w uszach współczesnego słuchacza harmonijny kolaż. Wszak ta prawdziwa
Muzyka jest tylko jedna…

Viacheslav Zubkov
fortepian
Urodził się 3 października 1976 roku
w Kijowie.
Ukończył Ukraińską Państwową Akademię Muzyczną im. P. Czajkowskiego w której odbył również staż – asystenturę w 2002 roku w klasie profesora Borysa Arkhimowicza. Pianista
jest zwycięzcą międzynarodowych
i krajowych (ukraińskich) konkursów
muzycznych w tym:
• Ogólnoukraińskiego konkursu im.
S. Rachmaninowa (1993, Cherson),
• II Międzynarodowego Konkursu
Młodych Pianistów im. W. Horowitza (1997, Kijów)
• Włoskiego
Międzynarodowego
Konkursu Fortepianowego (2000).

współpracę z najlepszymi orkiestrami
i dyrygentami ukraińskimi. Ważnym
elementem artystycznej aktywności
Viacheslava Zubkova jest popularyzowanie twórczości Serhija Bortkevycza, popularnego w Europie
kompozytora, który działał w pierwszej połowie XX wieku, Ukraińca
z pochodzenia. Viacheslav Zubkov został pierwszym wykonawcą
trzech koncertów fortepianowych
S. Bortkevycza wykonując je m.in.
w salach koncertowych na Ukrainie,
Białorusi oraz w USA. W ostatnim czasie pianista rozpoczął współpracę
z Maestro Michaiłem Kazinikiem. Jej
efektem była trasa koncertowa po
największych salach koncertowych
Rosji (Moskwa, Sankt Petersburg,
Czeliabińsk, Niżnyj Nowogród, Kazań, Iżewsk), Białorusi (Mińsk), Łotwy
(Ryga), Estonii (Talin), Finlandii (Helsinki) i USA (Nowy Jork, Chicago, Boston).

Jest również laureatem III nagrody
I-ego Międzynarodowego Konkursu
im. Krajniewa (1992, Charków, Ukraina).
Pianista z powodzeniem koncertował w Niemczech, Szwecji, na Węgrzech, w Chorwacji, Rosji, Mołdawii,
Holandii i USA. Wystąpił m.in. na scenie Concertgebouw w Amsterdamie, w Carnegie Hall w Nowym Jorku,
(z grupą laureatów konkursu imienia
W. Horowitza). Ma na swoim koncie
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17 lutego 2017, piątek, godz. 19.00
sala koncertowa Filharmonii

Koncert symfoniczny
Juan Carlos Lomonaco (Meksyk) – dyrygent
Agnieszka Panasiuk – fortepian
Michał Marcol – skrzypce
Paweł Panasiuk – wiolonczela
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej
W programie:
Bedrzich Smetana – Poemat symfoniczny Wełtawa z cyklu „Moja ojczyzna”
Bohuslav Martinů – Concertino na fortepian, skrzypce, wiolonczelę i orkiestrę
smyczkową H. 232
Antonín Dvořák – VIII Symfonia G-dur op. 88 (Allegro con brio, Adagio,
Allegretto grazioso, Allegro ma non troppo)

Juan Carlos Lomonaco
dyrygent
Maestro Juan Carlos Lomonaco jest
dyrektorem muzycznym i artystycznym Orkiestry Symfonicznej Yucatan
w Meksyku. Ukończył Curtis Institute
of Music w Filadelfii na wydziale dyrygentury wraz z Otto-Wernerem Mullerem. Studiował także z Charlesem
Bruckiem w The Pierre Monteux School oraz Markiem Davidem na Uniwersytecie w Montrealu.
Juan Lomonaco był dyrektorem muzycznym Carlos Chavez Symphony,
IPN Symphony, National Conservatory Symphony oraz The Mexico-Philadelphia Ensemble w Stanach Zjednoczonych. W roku 1994 Lomonaco
20

był dyrygentem asystującym w The
Domaine Forget Academy of Music
w Kanadzie. Jest założycielem i dyrygentem Ensamble Iberoamericano
w Madrycie. Swój dyrygencki debiut
miał w 17-tym roku życia. Jako 23
latek poprowadził Narodową Orkiestrą Symfoniczną w Meksyku, z którą
współpracował przez kolejne dwa
lata jako dyrygent asystujący.

i Dalila, Dziadek do Orzechów, Don
Quichot, Eugeniusz Oniegin, Cindarella, Carmina Burana, Mesjasz) a także
dzieła symfoniczne i kameralne. Dyrygent chętnie sięga po twórczość
kompozytorów współczesnych.

Maestro Lomonaco dyrygował gościnnie wieloma zespołami na całym
świecie. Były to m.in. Krasnojarska Orkiestra Symfoniczna (Rosja), Polska Orkiestra Kameralna, Orkiestra Kameralna w Radomiu i Orkiestra Symfoniczna w Kaliszu, Vojvodina Symphony
w Serbii, Orchestra Filarmonia Veneta
and Fondi Festival Orchestra we Włoszech, Gaia Philharmonic w Portugalii,
Simon Bolivar Symphony w Wenezueli, National Symphony of Peru and
Lima Philharmonic, Youth Symphony
w Ekwadorze. W USA: Salt Lake Symphony, Garland Symphony, Arlington
Symphony, Las Colinas Symphony,
Longy Symphony Orchestra. The Sherbrooke Youth Symphony Orchestra
and the Domain Forget Academy
w Kanadzie.

Artysta brał udział w wielu międzynarodowych forach i festiwalach, takich
choćby jak International Lyric Festival
of San Lorenzo El Escorial, Hiszpania;
the Contemporary Music Festival of
Treviso, Włochy; Cervantino International Festival, Mexico City International Festival, był także jurorem na wielu
konkursach we Francji, na Węgrzech
czy w Turcji w ramach “The Canetti
International Violin Competition”. Pod
batutą Juana C. Lomonaco występowało wielu wybitnych solistów. Można tu wymienić tenora Juana Diego
Flóreze, Alexeia Volodina, Carlosa
Prieto, Jorge Federico Osorio, Christophera Collinsa, Erykę Dobosiewicz,
Vadima Brodskiego, Kwartet Latynoamerykański i wielu innych.

W
swojej
ojczyźnie,
Meksyku,
przewodził m.in. Narodowej Orkiestrze
Symfonicznej Meksyku, Filharmonii Miasta Meksyk, orkiestrze Opera Theatre
of Fine Arts, UNAM Philharmonic, Fine
Arts Chamber Orchestra, Queretaro
Philharmonic, Jalisco Philharmonic,
Guanajuato Symphony, Xalapa Symphony, Aguascalientes Symphony,
Coahuila Chamber, i wielu innym.

W ostatnim czasie został ogłoszony
jedną z 300 postaci o największym
dorobku dla Meksyku wg. magazynu
„Mexican Leaders” .

Różnorodny repertuar artysty obejmuje muzykę baletową, operową oraz
oratoryjno-kantatową. (m.in. Carmen, Cyrulik Sewilski, Traviata, Rigoletto, La Boheme, Eliksir Miłości, Samson
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Agnieszka Panasiuk
fortepian
życiorys na str. 14

Michał Marcol
skrzypce
Urodził się w 1988 roku w Rybniku.
W 2007 r. ukończył z wyróżnieniem
Państwową Szkołę Muzyczną im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku w klasie skrzypiec Adama Mokrusa, pod którego opieką kontynuował
studia w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.
W 2012 roku ukończył studia z oceną
celującą. Obecnie jest studentem
studiów doktoranckich w uczelni macierzystej, gdzie pracuje pod kierunkiem Adama Mokrusa.
Swoje umiejętności wiolinistyczne doskonalił na kursach mistrzowskiej interpretacji w kraju i za granicą (Austria,
Stany Zjednoczone), m.in. pod kierunkiem Maxima Vengerova podczas festiwalu „Muzyka w zabytkach starego
Gdańska”.
W latach 2008-2012 pięciokrotnie został laureatem I nagrody Uczelnianego Konkursu Skrzypcowego w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. W 2006 roku
zdobył wyróżnienia w XXXII Konkursie
Bachowskim im. Stanisława Hajzera
w Zielonej Górze i Ogólnopolskim Kon22

kursie Interpretacji Muzycznej im. Ireny
Dubiskiej w Łodzi.
Uczestniczył w wielu krajowych i międzynarodowych konkursach skrzypcowych m.in. VII Ogólnopolskim
Konkursie Skrzypcowym im. Stanisława Serwaczyńskiego w Lublinie, IV
Międzynarodowym Konkursie im. Tadeusza Wrońskiego na Skrzypce Solo
w Warszawie, VIII Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym im. Zdzisława
Jahnkego w Poznaniu, III Międzynarodowym Konkursie im. Karola Szymanowskiego w Łodzi (2009).
W październiku 2011 roku – w wyniku
kwalifikacji przeprowadzonych przez
Maxima Vengerova – wziął udział
w XIV Międzynarodowym Konkursie
Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.

Zarówno jako solista, jak i kameralista uczestniczył w wielu koncertach
i festiwalach (m.in. VIII Festiwal Muzyki Kameralnej „Musica da chiesa”,
VII Ogólnopolski Festiwal Promocyjny
„Sierpień talentów”, XXI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej
i Organowej, festiwal „Muzyka w zabytkach starego Gdańska”).
W 2012 roku wystąpił jako solista na
koncercie wyróżnionych dyplomantów Akademii Muzycznej z orkiestrą
Filharmonii Śląskiej prowadzoną przez
Piotra Sułkowskiego. Ponadto jako
solista występował z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Rybnickiej im. Braci
Szafranków i z Orkiestrą Symfoniczną
Szkoły Szafranków w Rybniku pod ba-

tutą m.in. Mirosława Jacka Błaszczyka, Massimiliano Caldiego i Sławomira
Chrzanowskiego. W latach 2008-2012
pełnił funkcję koncertmistrza Akademickiej Orkiestry Symfonicznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.
W latach 2006-2012 był stypendystą
Prezydenta Miasta Rybnika, Marszałka Województwa Śląskiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Rybnika w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Obecnie pełni funkcję koncertmistrza
Orkiestry Symfonicznej Filharmonii
Warmińsko-Mazurskiej im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie.

Paweł Panasiuk
wiolonczela
Paweł Panasiuk jest absolwentem
warszawskiej
Akademii
Muzycznej (obecnie Uniwersytet Muzyczny
Fryderyka Chopina w Warszawie)
z klasy wiolonczeli prof. Andrzeja Zielińskiego. Wiolonczelista jest także
absolwentem Trinity College of Music
w Londynie, które ukończył pod kierunkiem prof. Natalii Pawluckiej. Ma
on w swoim dorobku współpracę
z wieloma orkiestrami i zespołami, m.in.
Trinity Symphony Orchestra, St. Paul
Sinfonia Orchestra w Londynie, North
Iceland Symphony Orchestra, Jon
Leifs Camerata, Orkiestra Polskiego
Radia, Orkiestra Straussowska, Mała
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Filharmonia, Landtvig String Quartett
i Kwartet Radomiensis. Wiolonczelista
koncertował w wielu krajach Europy,
a także w Kuwejcie, Japonii i na Grenlandii. Dokonał on także wielu nagrań, m.in. dla Polskiego Radia, Mittenwald Label i Warner Music Poland
– „TSA aqoustic”. Od 2010 roku jest

wiolonczelistą Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej. Był inicjatorem wznowienia i jednocześnie wykonawcą, rzadko
grywanego Koncertu wiolonczelowego op. 55 Feliksa Nowowiejskiego,
w ramach obchodów Roku Kompozytora (styczeń 2016 r.; Filharmonia W-M).

Prowadzi aktywną działalność koncertową, a także dydaktyczną ze
wskazaniem na wczesną pedagogikę. W 2015 roku rozpoczął współpracę z zespołem kameralnym „Pro musica antiqua”.

Program
Bedrzich Smetana – Poemat symfoniczny Wełtawa z cyklu „Moja ojczyzna”
Każdy, kto miał okazję odwiedzić Pragę zwrócił z pewnością uwagę na
wspaniały pomnik Jana Husa, który
zajmuje centralne miejsce w Rynku
Staromiejskim. Wielki XV – wieczny reformator kościoła, rektor Uniwersytetu
w Pradze, niezłomny obrońca języka
czeskiego, który za jego sprawą stał
się najbardziej rozwiniętym językiem
słowiańskim, spalony na stosie 6 lipca
1415 roku podczas Soboru w Konstancji był dla całych pokoleń Czechów
postacią szczególną. Jego zawołanie
„Szukaj prawdy, słuchaj prawdy, ucz
prawdy, miłuj prawdę, broń prawdy
aż do śmierci” zna na pamięć każde
czeskie dziecko. Szczególnie bliskie
stały się te słowa naszym południowym sąsiadom w drugiej połowie
XIX-go wieku, kiedy to na fali Wiosny
Ludów Czesi również zaczynają upominać się o swoje własne państwo.
Obok działaczy społecznych, polityków, na froncie tej walki stają kompozytorzy. Podobnie jak w Polsce,
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na Węgrzech, czy w Rosji powstaje
w Czechach kompozytorska szkoła
narodowa której najwybitniejszą postacią jest Bedrzich (Bedřich) Smetana.
Bedrzich Smetana, urodził się 2 marca
1824 roku w Litomyślu w północnych
Czechach, w rodzinie pracownika
tamtejszego browaru, który będąc
z zamiłowania skrzypkiem – amatorem, stał się zarazem jego pierwszym
nauczycielem muzyki. Wybitny talent
sprawił, iż stosunkowo szybko stał się
Smetana cenionym pianistą – wirtuozem, cieszącym się przyjaźnią m.in.
Stanisława Moniuszki, Roberta Schumanna czy Franciszka Liszta. W 1848
roku Smetana staje się naocznym
świadkiem brutalnego stłumienia
przez Habsburgów powstania Prażan.
To doświadczenie zmienia kompozytora w żarliwego, czeskiego patriotę,
który za misję swojego życia obiera
rozwój kultury i języka czeskiego (zakazanego w urzędowym obiegu). Za
pieniądze ofiarowane mu przez Liszta, zakłada Smetana w Pradze szkołę
muzyczną, krzewiąc wśród poddawa-

nych intensywnej germanizacji rodaków, także tych najmłodszych poczucie własnej, narodowej tożsamości.
Ucieleśnieniem idei służby czeskiej kulturze staje się w jego dorobku kompozytorskim heksalogia Moja Ojczyzna
(Má Vlast), w której Smetana odwołuje się do historii i husyckiego, taboryckiego dziedzictwa Czechów. Gdy
uświadomimy sobie, że Wyszehrad
i Wełtawa były dla Czechów tym,
czym dla Polaków Wawel i Kraków,
łatwo zrozumiemy, dlaczego właśnie
tak autor nazwał dwa pierwsze poematy symfoniczne swojego cyklu.
Zmagając się z postępująca głuchotą Smetana skomponował utwór będący nie tylko jego wizytówką i symbolem czeskiego narodu, ale także
zwiastunem uwolnienia się Czech z kilkuwiekowej zależności od niemieckiej
władzy Habsburgów. Tak jak Sienkiewicz w swojej literackiej trylogii, Smetana muzycznymi środkami przedstawia dawne dzieje czeskiej chwały
oraz jedną z największych tragedii narodowych w historii Europy, czyli XVII
wiecznej rzezi w wyniku której naród
czeski został w siedemdziesięciu pięciu procentach wymordowany lub
wypędzony przez katolickich Habsburgów. Dla rozmiłowanych w dziedzictwie Mistrza Husa Czechach była
to prawdziwa tragedia, której skutki
obecne są w ich pamięci do dziś.
Drugi z poematów Wełtawa jest bodaj najbardziej znaną częścią heksalogii. Charakterystyczne dźwięki
dwóch harf, fletów i klarnetów uka25

zują źródła rzeki, która stopniowo
rozlewa się coraz dalej, coraz szerzej
(instrumenty smyczkowe z tematem
głównym) opływając piękną ziemię
ludu korony św. Wacława. Jak przystało na twórcę czeskiej szkoły i opery
narodowej dwa główne motywy Wełtawy zaczerpnął Smetana z muzyki
ludowej.
Obok Wyszehradu i Wełtawy pozostałe części skomponowanego w latach
1872-1879 cyklu to: Sarka, Z Czeskich
Lasów i Łąk, Tabor, Blanik.

Bohuslav Martinů (1890-1953) – Concertino na fortepian, skrzypce, wiolonczelę i orkiestrę smyczkową (H. 232)
Uchodzący za neoklasyka Martinů
jest z pewnością jednym z najwybitniejszych kompozytorów czeskich XX
wieku. Urodzony 8 grudnia 1890 roku
w Poličce mały Bohuslav zamieszkiwał wraz z rodzicami w kościelnej
wieży. Obowiązkiem jego ojca – strażaka było bowiem wypatrywanie
i ostrzeganie okolicznych mieszkańców przed pożarami. Ta wieża stała
się niejako zapowiedzią dość nietypowej, „zamkniętej” osobowości
przyszłego kompozytora. Posiadając
specyficzne trudności w kontaktach
z ludźmi (cierpiał prawdopodobnie
na zespół Aspergera) artysta doskonale odnajdywał się w zaciszu swoich
pracowni, z których wychodziły na
świat niezwykle ciekawe, oryginalne
i nowatorskie dzieła. Były to balety,
utwory symfoniczne, kameralne, kon-

certy oraz kompozycje solowe. Wśród
nich znalazły się również dwa concertina skomponowane w 1930 roku,
oznaczone sąsiednimi numerami katalogowymi 231 i 232. Dlaczego artysta napisał dwa utwory o identycznej
nazwie, składzie i tonacji? Otóż już
po wydrukowaniu afiszy i rozpoczęciu sprzedaży biletów na premierowy
koncert, wykonawcy zagubili część
nut. By nie odwoływać koncertu kompozytor błyskawicznie napisał swoje
Concertino po raz drugi, przy czym
nie była to „rekonstrukcja” poprzedniej wersji lecz zupełnie nowy utwór.
Zaginiona partytura odnalazła się po
kilku latach i obecnie można spotkać
się z wykonaniami obu dzieł, będących niejako „dwujajowymi bliźniętami”.
Części utworu:
Allegro con brio
Moderato
Adagio
Allegro
Antonín Dvořák – VIII Symfonia G-dur
op. 88
Dopełnieniem
„czeskiego
dnia”
w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii
stanie się wykonanie wspaniałej VIII
symfonii G-dur op. 88 Antonina Dvořáka. Będący duchowym spadkobiercą Bedrzicha Smetany, Dvořák kontynuuje i rozwija ideę czeskiej szkoły narodowej. Aby lepiej zrozumieć specyficzny klimat, jaki panował w tamtych
czasach na styku kultury niemieckiej
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oraz rozwijających skrzydła szkół narodowych, warto przypomnieć fragmenty korespondencji jaka miała
miejsce pomiędzy Dvořákiem a sprzyjającym mu Eudardem Hanslickiem.
Otóż w roku 1882 ten wpływowy niemiecki krytyk, zażarty wróg Wagnera
tak pisze do Dvořáka:
Byłoby to z korzyścią dla Pańskich
spraw, gdyby stał się Pan znany poza
granicami swej ciasnej czeskiej ojczyzny, która nie robi dla Pana zbyt wiele. Jeśli jako szczery przyjaciel i gorący wielbiciel ośmielam się przedłożyć
jakąś sugestię: powinien Pan uważnie
i skrupulatnie zapoznać się z dobrą
niemiecką poezją i skomponować
muzykę także do niemieckich wierszy.
Po tak wspaniałym pierwszym sukcesie Pańska sztuka wymaga szerszych
horyzontów, niemieckiego środowiska i liczniejszej, nieczeskiej publiczności. To są tylko luźne aluzje; proszę
je rozważyć w zgodzie z własnymi poglądami, ale ich nie lekceważyć.
Te sugestie nie przekonują autora Tańców Słowiańskich, który znając swoją
wartość delikatnie acz stanowczo odrzuca sugestie Hanslicka, uważając je
za przejaw nieuprawnionego protekcjonalizmu i niemieckiej pyszałkowatości. (Tym bardziej, że szwagier kompozytora jest czynnie zaangażowany
w walkę o utworzenie niezależnego
państwa czeskiego).
7 lat później, w 1889 roku Dvořák pisze
swoją VIII symfonię, która zachwyca
bogactwem melodyki, szlachetno-

ścią brzmienia, doskonałą konstrukcją
formalną oraz charakterystyczną dla
wielu dzieł Czecha pogodą ducha
i optymizmem.
Wkrótce po tym spływa na głowę kompozytora prawdziwy deszcz
sukcesów. Zaproszenia sypią się ze
wszystkich stron, a muzyk uhonorowany zostaje doktoratami uniwersytetów
w Cambridge i Pradze. W 1892 roku
wyjeżdża do USA gdzie obejmuje kierownictwo świeżo utworzonego Narodowego Konserwatorium w Nowym
Jorku.
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Jego VIII symfonia, obficie czerpiąca
z czeskiej muzyki ludowej została napisana z okazji przyjęcia kompozytora
w poczet członków Czeskiej Akademii
Nauki, Literatury i Sztuki. Kompozytor
poprowadził osobiście orkiestrę podczas prawykonania, które miało miejsce 2 lutego 1890 roku w Pradze.
Części symfonii:
Allegro con brio
Adagio
Allegretto grazioso – Molto vivace
Allegro ma non troppo

19 lutego 2017, piątek, godz. 19.00
sala koncertowa Filharmonii

Edyta Geppert
z zespołem Vasie
Recital znakomitej artystki, niezrównanej osobowości scenicznej Edyty Geppert, której tym razem będą towarzyszyć nie tylko muzycy stale współpracujący z piosenkarką: Piotr Matuszczyk (fortepian) oraz Jerzy Szarecki (trąbka), ale
także członkowie zespołu Vasie: Marcin Maroszek, Bartosz Pydynkowski, Maciej
Regulski będzie z pewnością gratką dla miłośników muzyki rozrywkowej z najwyższej półki.

Artystka od momentu debiutu w 1984 roku przywiązuje szczególną wagę do
repertuaru, skupiając się na doborze pereł polskiej piosenki literackiej. Wśród
autorów tekstów prezentowanych od lat na scenie w kunsztownej oprawie muzycznej przez Edytę
Geppert są między innymi:
Agnieszka Osiecka, Wojciech Młynarski, Jonasz
Kofta, Jacek Cygan czy
Magda Czapińska.
Edyta Geppert cieszy się
zasłużoną renomą, którą
zawdzięcza w znacznej
mierze, prócz talentu, także dopracowaniu do perfekcji umiejętności swobodnej zmiany nastrojów, od tonów lirycznych, delikatnych, miejscami żartobliwych po gwałtowne, ekspresyjne środki wyrazu.
Recital z udziałem tak różnorodnego instrumentarium stanowi szansę na przeżycie emocji, których dostarczają tylko nieliczni, obdarzeni charyzmą artyści,
do których bez wątpienia należy Edyta Geppert – dama polskiej piosenki poetyckiej.
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fot. Andrzej Śiwetlik

Wzbogacenie warstwy muzycznej o akordeon i dwie gitary, pozwala słynącej
z niezwykłej ekspresji oraz wysublimowanej interpretacji tekstów piosenek Edycie Geppert, oczarować widzów na nowo.

24 lutego 2017, piątek, godz. 19.00
sala koncertowa Filharmonii

Koncert symfoniczny
„An American Experience ...”
Richard Zielinski (USA) – dyrygent
Lance Drege (USA) – kotły
Chór Cantores Varmienses przy Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej
(przygotowanie chóru – Benedykt Błoński)
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej
W programie:
Morton Gould – American Salute
Libby Larsen – Forward (premiera europejska)
John Mackey – Redline Tango
Jerod Tate – Hymn (Native American – Chickasaw Tribe)
Michael Daugherty – Raise the Roof
Melodia tradycyjna – Shenandoah (aranż. James Erb/Mervin Tay)
Julia Ward Howe – Battle Hymn of the Republic (aranż. Roy Ringwald)

Richard Zielinski
dyrygent
Jest amerykańskim dyrygentem polskiego pochodzenia, z którego to jest
bardzo dumny. Jego pradziadkowie
wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych w końcu XIX wieku, aby osiedlić
się w Milwaukee w stanie Wisconsin.
Od dawna fascynował się Polską,
jak również muzyką tego kraju. Ta fascynacja nasiliła się, kiedy to w 1989
roku, jako doktorant na Uniwersytecie
w Illinois, po raz pierwszy spotkał Jana
Szyrockiego, który dawał gościnne
wykłady na temat polskiej muzyki
chóralnej. Jan, z którym połączyła
go silna więź, zachęcił młodego dyry29

genta do napisania doktoratu na temat muzyki wokalno-instrumentalnej
Karola Szymanowskiego. Praca doktorska na wyżej wymieniony temat
zdobyła nagrodę nowojorskiej Fun-

w Norman (USA). Te same funkcje
pełni od dziewięciu lat na Festiwalu Muzyki Klasycznej w austriackim Eisenstadt, gdzie otrzymał Złoty
Medal za dokonania artystyczne
i wkład muzyczny w życie kulturalne
miasta Josepha Haydna. Dyrygował
zarówno w Stanach Zjednoczonych
jak i za granicą, w tym Symfoniczną
Orkiestrą z Florydy, Tampa Bay Symphony Orchestra, Filharmonią w Naples na Florydzie, Elgin Symphony Orchestra, Danville Symphony Orchestra
i z Orkiestrą Filharmonii Szczecińskiej.

dacji Kościuszkowskiej oraz nagrodę
Wandy Wilk w dziedzinie badań nad
muzyką polską. Nagrody te pozwoliły
Richardowi Zielińskiemu przyjechać
do Polski w celu kontynuowania studiów dyrygenckich oraz studiów nad
muzyką polską (lata 1992–93) pod kierunkiem prof. Jana Szyrockiego, prof.
Stefana Marczyka oraz prof. Henryka
Czyża.
Od października 2003 roku przez kolejne dwa lata dr Zielinski był dyrektorem artystycznym i głównym dyrygentem Chóru Akademickiego Politechniki Szczecińskiej im. Jana Szyrockiego. Zielinski pełnił również funkcje
dyrektora artystycznego i głównego
dyrygenta Międzynarodowej Akademii Chóralnej „in terra pax” oraz
Międzynarodowego Festiwalu Pieśni
Chóralnej w Międzyzdrojach. Artysta znany jest ze swoich innowacyjnych programów i wszechstronności
zarówno jako dyrygent chóralny jak
i orkiestrowy. Pełni funkcję Dyrektora
Aktywności Chóralnej na Uniwersytecie Oklahoma gdzie również jest kierownikiem Chóralnych Studiów Podyplomowych.

Mistrz i orędownik nowej muzyki klasycznej, Richard Zielinski współpracuje z wieloma kompozytorami i regularnie prowadzi koncerty Filharmonii
w Norman wykonując dzieła współczesnych kompozytorów jak Libby
Larsen, Jerod Impichchaachaaha’Tate, John Mackey i Michael Daugherty. Jego profesjonalny zespół
wokalny – The Richard Zielinski Singers,
nagrał dzieła Normana Dello Joio,
Libby Larsena, Stephena Paulusa, Eleanora Daleya, Davida Del Tredici, Alice Parker, Erici Whitacre i innych.
W czasie swojej kariery, Richard Zielinski poświęca również czas na pracę
ze studentami i młodymi artystami.
Będąc emocjonalnym i przykuwającym uwagę mówcą, z rozległą wiedzą o repertuarze klasycznym i współczesnym jest cenionym wykładowcą
i pedagogiem.

Dyrygował premierowymi przedstawieniami baletowymi do muzyki Josepha Haydna „Stworzenie świata”
i „Pory roku” a także musicalami, takimi jak „Ragtime” (2016), „Coram Boy”
(2012) czy „The Music of Andrew Lloyd
Webber” (2011).
Richard Zielinski jest dyrektorem artystycznym i dyrygentem Filharmonii
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Lance Drege
kotły
jest wykładowcą perkusji na Wydziale
Muzycznym Uniwersytetu w Oklahomie w którym pracuje od 1998 r. Prowadzi m.in. OU Percussion Orchestra.
W latach 1997-2002 był tam również
asystentem dyrektora ds. Wydziału
Muzyki. Wcześniej pracował jako nauczyciel muzyki w Hobart, OK oraz Elk
City. W latach 1989-1999 był pierwszym perkusistą Orkiestry Symfonicznej
w Oklahoma City, grając na kotłach.
Jako perkusista Norman Philharmonic
Orchestra dr Drege zaangażowany
był w organizację Festiwalu Muzyki Klasycznej w Eisenstadt w Austrii,
gdzie występował jako główny kotlista w orkiestrze festiwalowej w latach
2010-2012. Dwukrotnie pełnił funkcję

Prezesa Oklahoma State Chapter
w Percussive Arts Society. Za swoją
działalność pedagogiczną i artystyczną otrzymał kilka nagród i wyróżnień.

Chór Cantores Varmienses
przy Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej
informacje na str. 12

31

Program
Koncert symfoniczny „An American
Experience ...” stanowić będzie rzadką okazję do zapoznania się z twórczością współczesnych kompozytorów amerykańskich. Zaprezentowane
utwory instrumentalne oraz chóralne pozwolą odczuć owego „ducha
Ameryki” jak mówi o koncercie, mający polskie korzenie dyrygent Richard
Zielinski. Wśród zróżnicowanego repertuaru, w tym muzyki inspirowanej
twórczością rdzennych Amerykanów
usłyszymy prawykonanie europejskie
utworu Forward Libby Larsen. Autorka tak mówi o swojej muzyce:
Muzyka istnieje w nieskończoności
dźwięku. Myślę, że prawdziwą substancją muzyki jest powietrze. Celem
pracy kompozytora jest nadanie ładu
oraz sensu dźwiękom istniejącym
w przestrzeni, tak by uchwycić coś
z istoty życia wyrażonego m.in. poprzez muzykę.
Libby Larsen
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Inną, niezwykle ciekawą pozycją
w programie koncertu będzie z pewnością utwór, w którym partię solową realizują kotły. Raise the Roof
Michaela Daugherty’ego w sposób
mistrzowski
eksploruje
możliwości
brzmieniowe jakże wyjątkowego instrumentu.
Nie zabraknie też tradycyjnej, zajmującej ważne miejsce w kulturze amerykańskiej pieśni She-nandoah afirmującej piękno przyrody tego niezwykłego, pobudzającego wyobraźnię
twórców kraju i kontynentu.

Orkiestra Symfoniczna
Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej
dyrygent Piotr Sułkowski
I skrzypce

II skrzypce

altówki

wiolonczele

Natan Dondalski

Anna Mrachacz
Marta Rusiniak
Lucyna Dobrychłop
Krzysztof Danielewicz
Katarzyna Składanek
Maksymilian Cybowski
Lech Grzegorzewski
Marina Piwecka
Daniela Wojtyłowicz

Piotr Stolarz
Dorota Michalska
Katarzyna Lorek
Jacek Szwec
Anna Perkowska
Justyna Ostrowska
Joanna Korczin
Fily Katrin Diakité
Anna Tarnowska

Krzysztof Koziatek

kontrabasy

flety

oboje

klarnety

Maciej Niedźwiedź
Tadeusz Korpal
Ewald Wawrzyniuk
Bartosz Bukowian

Anna Jundziłł
Anna Kłosowska-Gryc
Marlena Mentkowska

Agnieszka Zwolska
Mateusz Kubański
Zofia Radwańska

Cezary Gryc
Dominik Jastrzębski
Karolina Wiak-Rembowska

fagoty

waltornie

trąbki

puzony

Roman Kuźniak
Beniamin Lewi
Aleksandra Zakrzewska
Emilia Jarmoszewicz

Józef Morusiewicz
Paweł Szulc
Michał Kowalewski
Sergio Mondejar Alarcon
Tomasz Ambrożuk
Jacek Swędrzyński

Paweł Hulisz
Michał Tyrański
Ostap Popovych
Damian Marat

Henryk Zinkiewicz
Aleksander Miśnikiewicz
Rafał Krauze
Eiko Hasegawa

tuba

perkusja

harfa

Grzegorz Dybała

Sławomir Horodyski
Jan Burzyński

Małgorzata Buczek

– I koncertmistrz

Monika Dondalska
– koncertmistrz

Michał Marcol
– koncertmistrz

Jan Dondalski
Yuriy Rizun
Olga Kłosowska
Zbigniew Ciucias
Dominika Krauze
Viktoriya Krasyun
Tomasz Jabłoński
Monika Kościelna
Ewa Wiśniewska

– koncertmistrz

Paweł Panasiuk
Barbara Pirogowicz
Ewa Gawrońska
Sylwia Bronecka-Bednarczyk
Magdalena Niedźwiedź
Agnieszka Połubińska
Agnieszka Szulc
Magdalena Grędzińska

fortepian Agnieszka Panasiuk
inspektor orkiestry Paweł Szulc
bibliotekarz Ewa Gawrońska
stroiciel fortepianów Piotr Jurga

Chór Cantores Varmienses
przy Filharmonii
Warmińsko-Mazurskiej
dyrygent chóru Benedykt Błoński
soprany

alty

Małgorzata Trzcińska
Antonina Jagielska
Agnieszka Sawka
Małgorzata Oleksiak
Magdalena Podralska
Paulina Kosikowska
Magdalena Kowalewska
Małgorzata Banasiak
Ewa Zuba
Adrianna Zmudzińska
Justyna Ziółkowska
Anna Przegrocka

Karolina Pisarkiewicz
Dorota Żarczyńska
Klaudia Grucelska
Elżbieta Szymkiewicz
Alicja Marzewska
Danuta Podhorodecka
Żaneta Kucharska prezes chóru
Kinga Gutmańska
Halina Korol
Monika Zajkowska
Hanna Niemira
Anna Zuba

tenory

barytony/basy

Waldemar Trzciński
Maksymilian Perfikowski
Krzysztof Lendzion
Patryk Zarębski
Bartłomiej Nogajczyk
Bartosz Cybula

Krzysztof Zieliński
Jakub Niedzielski
Filip Wichrowski
Maciej Moszczyński
Marek Pieniążek
Jakub Pająk
Jakub Ptak

Anna Reszczyńska akompaniator
Hanna Zajączkiewicz korepetytor emisji głosu

Dyrektor naczelny i artystyczny
Piotr Sułkowski
Przedsprzedaż i sprzedaż biletów prowadzi
kasa biletowa Filharmonii
ul. Bartosza Głowackiego 1
poniedziałek-piątek: godz. 10.00-18.00
oraz dwie godziny przed koncertem
Omówienie programów:
Janusz Ciepliński
Korekta:
Biuro Koncertowe Filharmonii

Sponsorzy Filharmonii
Warmińsko-Mazurskiej

Patroni medialni
Z uwagi na prawa autorskie przypominamy
o całkowitym zakazie fotografowania oraz
nagrywania dźwięku i obrazu podczas koncertu
Prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych

