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Program

LESZEK LORENT słowo wstępne

LUCIANO BERIO (1925–2003)

Sequenza II na harfę (1963)

ZUZANNA ELSTER harfa

Sequenza XIII na akordeon (1995–1996)

KLAUDIUSZ BARAN akordeon

Six Encores na fortepian

- Brin (1990)

- Leaf (1990)

- Wasserklavier (1965)

- Erdenklavier (1969)

- Luftklavier (1985)

- Feuerklavier (1989)

JULIA SAMOJŁO fortepian



Folk Songs na głos, fl et, klarnet, harfę, altówkę, wiolonczelę i perkusję (1964)

1. Black Is the Colour (mel. John Jacob Niles)

2. I Wonder as I Wander (mel. John Jacob Niles)

3. Loosin yelav (trad. mel. armeńska)

4. Rossignolet du bois (trad. mel. francuska)

5. A la femminisca (trad. mel. sycylijska)

6. La Donna Ideale (mel. Luciano Berio)

7. Ballo (mel. Luciano Berio)

8. Motettu de tristura (trad. mel. sardyńska)

9. Malurous qu’o un fenno (trad. mel. owernijska)

10. Lo Fïolairé (trad. mel. owernijska)

11. Azerbaijan Love Song [Qalalıyam] (trad. mel. azerbejdżańska)

NATALIA OŁÓW mezzosopran

ANNA KARPOWICZ fl et

ADAM ELJASIŃSKI klarnet

ALEKSANDRA DEMOWSKA-MADEJSKA altówka

MARIA ŚLIPSKA wiolonczela

ZUZANNA ELSTER harfa

LESZEK LORENT perkusja

KRZYSZTOF NIEZGODA perkusja

SŁAWEK A. WRÓBLEWSKI dyrygent



LUCIANO BERIO

Klasyk XX wieku

„Staram się ustanowić równowagę pomiędzy mu-

zyką ludową a własną ideą muzyki. Mam utopijne 

marzenie, choć wiem, że jest ono nie do zrealizowa-

nia: szukam jedności, chcę ją stworzyć. Czym byłaby 

sztuka bez utopii...”

Luciano Berio

Muzyka XX wieku rozwijała się wielopłaszczyznowo, a jej obraz jawi nam się jako barwna mo-

zaika różnorakich stylów, pomysłów, reform i manifestów. W mnogości postaw twórczych kom-

pozytorów starających się zaznaczyć swoją odrębność należy wspomnieć dwie główne drogi 

rozwoju sztuki muzycznej minionego stulecia. Z jednej strony działali kompozytorzy pragnący 

reformować ją przez powrót do pierwotnych brzmień nasyconych naturalizmem i siłą życiową, 

czerpaną bezpośrednio ze świata przyrody przez pierwszych twórców (witaliści – Strawiński, 

Bartók). Z drugiej zaś strony młodzi twórcy kolejnego pokolenia, korzystając niewątpliwie ze 

zdobyczy swych wielkich poprzedników, starali się zaznaczyć swoją obecność na polu sztuki 

poprzez „dźwiękowe rewolucje”, budowanie muzyki przy użyciu wszelkich dostępnych wów-

czas nowości.

Do tego grona zaliczyć możemy niewątpliwie Luciana Beria – bohatera dzisiejszego kon-

certu, który – obok Luigiego Nono – tworzył włoską awangardę minionego stulecia. Okre-

ślenie Beria mianem klasyka XX wieku jest w pełni zasadne. Klarowność formy jego utworów 

współgra z awangardową ekspresją, nowatorstwem w zakresie postrzegania elementów dzieła 

muzycznego. Liczne odwołania do literatury, fi lozofi i sprawiają, iż jest Berio twórcą o niezwykle 

szerokich horyzontach artystycznych.

Kompozytor urodził się w 1925 roku w miejscowości Oneglia, zmarł zaś w 2003 roku 

w Rzymie. Pochodził z rodziny o mocno zakorzenionych tradycjach muzycznych – jego ojciec 

był kompozytorem i organistą, pierwszym nauczycielem młodego Luciana.

Berio odbył studia kompozytorskie w Mediolanie, ucząc się u Giorgia Federica Ghediniego 

i Giulia Cesara Paribeniego. Jego zainteresowania muzyką elektroniczną stały się przyczyn-

kiem do założenia studia muzyki elektronicznej (Studio di Fonologia Musicale) w 1953 roku, 

w którym zrealizował szereg projektów twórczych. W latach 1965–1971 wykładał kompozycję 

w Juilliard School of Music w Nowym Jorku. Zmarł 27 maja 2003 roku w Rzymie.



Projektując program koncertu, nie chcieliśmy, by był on wydarzeniem „in memoriam” – 

w tym roku mija 10. rocznica śmierci wielkiego kompozytora. Zależało nam na tym, aby różno-

rodna muzyka włoskiego mistrza, w której motoryka łączy się z kontemplacyjnością, poruszyła 

serca publiczności, cieszyła i zachęcała do refl eksji. W osiągnięciu tego zamierzenia z pewnością 

pomogą nam znakomici artyści, którzy zgodzili się wziąć udział w koncercie Studium Muzyki 

Nowej: Zuzanna Elster, Julia Samojło, Klaudiusz Baran, Sławek A. Wróblewski i pozostający pod 

jego batutą członkowie # Ensemble.

Twórczość Luciana Beria jest wielowymiarowa. Kompozytor oprócz „muzyki żywej”, wyko-

nywanej przez artystów na estradzie, zajmował się również muzyką elektroniczną, traktując ją 

jako naturalne następstwo, ewolucję – według kompozytora z pierwotnego śpiewu wyewo-

luowała muzyka instrumentalna, z niej zaś muzyka elektroniczna, w której odpowiednikiem 

dawnych tonów są syntetyczne brzmienia osiągnięte za pomocą ówczesnej techniki.

Wśród zainteresowań twórczych Beria znajdowała się również muzyka wokalna, instru-

mentalna, orkiestrowa i sceniczna.

Do dzieł instrumentalnych zaliczyć można cykl Sequenze. Zbiór liczy 14 kompozycji, prze-

znaczonych na różne instrumenty solo, i jest muzycznym studium dźwięku – jego odcieni, 

możliwości artykulacyjnych, dynamicznych, wyrazowych. Kompozytor tworzy niewielkie 

struktury tematyczne, wzajemnie ze sobą zintegrowane. Barwa dźwięku osiągnięta przez roz-

maite zabiegi artykulacyjne, niejednokrotnie nowoczesne, dotąd niestosowane, staje się dla 

Beria podstawą twórczą. Na dzisiejszym koncercie usłyszymy dwie części cyklu: Sequenzę II na 

harfę  oraz Sequenzę XIII na akordeon.

Six Encores to sześć miniatur na fortepian, skomponowanych między 1965 a 1990 rokiem, 

odzwierciedlających różne momenty w twórczości fortepianowej Beria. Kompozytor wykorzy-

stuje odrębną fakturę fortepianową dla każdej kompozycji, kontempluje w cyklu zarówno po-

jedyncze współbrzmienia, jak i quasi-punktualis tyczne, szybkie interwencje dźwiękowe. We-

wnętrzna różnorodność brzmieniowa, idąca w parze z wyraźnie zarysowaną formą sprawiają, 

że Six Encores zyskują charakterystyczną płynność, zwiewność, niepowtarzalny charakter.

Kompozytor czerpał inspiracje z wielu dziedzin sztuki, również z muzyki ludowej. Do dzieł 

tego typu należą wieńczące dzisiejszy koncert Folk songs. Kompozycja przeznaczona jest na 

sopran i 7 instrumentów i jest dedykowana żonie kompozytora – śpiewaczce Cathy Berberian. 

Zawiera 11 pieśni z różnych stron świata: USA (Black Is the Colour..., I Wonder as I Wander...), Ar-

menia (Loosin yelav), Francja (Rossignolet du bois), Sycylia (A la femminisca), Włochy (La Don-

na Ideale, Ballo), Sardynia (Motettu de tristura), Owernia (Malurous qu’o un fenno), Francja (Lo 

Fïolairé), Azerbejdżan (Azerbaijan Love Song), a opracowanie muzyczne zaproponowane przez 

Beria na kameralny skład wykonawczy nie zaburza naturalnej, ludowej energetyki cyklu.

Leszek Lorent



Zuzanna Elster
harfa

Solistka, kameralistka, pedagog. Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Warszawie 

(2008) w klasie harfy prof. Urszuli Mazurek oraz podyplomowe studia w Hochschule für Musik 

„Hanns Eisler” w Berlinie (2011) w klasie harfy prof. Marii Graf. Umiejętności doskonaliła u Ger-

maine Lorenzini w Lyonie oraz podczas kursów mistrzowskich prowadzonych przez: Elizabeth 

Bennett, Janę Bouskovą, Skailę Kangę, Marię Graf, Susannę McDonald, Catherinę Michel, Nata-

lię Shamayevą, Helgę Storck.

Od 2008 roku jest zatrudniona w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, od 2013 

roku na stanowisku adiunkta. Od 2009 roku prowadzi klasę harfy w Zespole Państwowych Szkół 

Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Jest laureatką krajowych i międzynarodowych konkursów harfowych oraz stypendystką 

Ministra Kultury (2003, 2004) oraz banku Société Générale (2008), co umożliwiło jej nagranie 

płyty. W 2009 roku otrzymała medal Magna cum Laude, a w 2010 – Nagrodę Indywidualną

II st. Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej. 

Koncertuje jako solistka w kraju i za granicą. Występowała we Francji, Irlandii, Niemczech, 

Włoszech, Czechach i Rosji, m.in. w ramach prestiżowych festiwali i kongresów harfowych 

oraz muzycznych, m.in.: IX Światowego Kongresu Harfowego w Dublinie (2005), Dni Harfy 

w Ostrawie (2002–2008), International Conservatoire Week w Sankt Petersburgu (2006). Po-

nadto koncertowała w Filharmoniach: Narodowej, Pomorskiej, Łódzkiej i Lubelskiej, na Zamku 

Królewskim w Warszawie oraz w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego 

w Warszawie. Występowała jako solistka z orkiestrami: Brandenburger Symphoniker, Polską Or-

kiestrą Radiową, Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Lubelskiej, Toruńską Orkiestrą Symfoniczną, 

Concerto Avenna i Capellą Bydgostiensis. Jako muzyk orkiestrowy stale współpracuje z Sinfo-

nią Varsovią, a okazjonalnie także z Orkiestrą Filharmonii Narodowej, Sinfonią Iuventus i Israel 

Contemporary Players. Dokonała nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji, w tym prawykonań 

utworów współczesnych kompozytorów polskich.



Klaudiusz Baran
akordeon

Absolwent warszawskiej Akademii Muzycznej oraz Conservatoire Paul Dukas w Pary żu. Laureat 

wielu nagród, w tym zwycięzca ogólnopolskiego konkursu w Katowicach (1993) oraz międzyna-

rodowych konkursów w Castelfi dardo i Paryżu (1997).

Występował na najważniejszych estradach koncertowych w Polsce oraz za granicą, uczestni-

cząc w wielu festiwalach (m.in. Warszawska Jesień, Skrzyżowanie Kultur, Forum Lutosławskiego, 

Musica Polonica Nova, Bravo Maestro, Dialog Czterech Kultur, Tango Festival y Mundial de Baile).

Jako solista współpracował z orkiestrami większości polskich instytucji muzycznych, a za gra-

nicą – z Dresdner Philharmonie, Vogtland Philharmonie, Philharmonie Meiningen, Staatsorche-

ster Rheinische Philharmonie, Thüringen Philharmonie oraz z Orkiestrą Filharmonii we Władymi-

rze i Lwowską Orkiestrą „Akademia”, występując z wybitnymi solistami (m.in. Julius Berger, Vadim 

Brodski, Roby Lakatos, Susanna Moncayo von Hase, Ivan Monighetti, Andrzej Bauer, Paweł Gusnar, 

Krzysztof Jabłoński, Krzysztof Jakowicz, Konstanty Andrzej Kulka, Waldemar Malicki, Michał Nagy, 

Piotr Pławner, Tomasz Strahl, muzycy kwartetów Royal String Quartet i Bell’Arte) oraz dyrygentami 

(m.in. Jerzy Maksymiuk, Tadeusz Wojciechowski, Zygmunt Rychert, Agnieszka Duczmal, Marcin 

Nałęcz-Niesiołowski, Michał Nesterowicz, Krzysztof Urbański, Reinbert de Leeuw, Stefan Fraas, 

Rainhold Petersen, Zsolt Hamar, Jiří Malát, Charles Olivieri-Munroe, Lucas Vis, Daniel Raiskin, Ste-

fanos Tsialis, Myroslav Skoryk, Hector Guzman). Artysta jest także założycielem i muzykiem zespo-

łów: Tangata Quintet, Machina del Tango i DesOrient.

Klaudiusz Baran dokonał licznych nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji, w tym muzyki fi lmo-

wej, teatralnej i rozrywkowej, a w 2003 roku ukazała się jego pierwsza autorska płyta z dziełami 

Piazzolli (nagrodzona Fryderykiem).

Jest pedagogiem oraz prorektorem ds. artystycznych Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka 

Chopina, gdzie od lat pełnił funkcje kierownicze: w latach 2002–2005 był kierownikiem Mię-

dzyuczelnianej Katedry Akordeonistyki, od 2008 roku pełnił obowiązki Prodziekana, a następnie 

Dziekana Wydziału Instrumentalnego. W uznaniu zasług artysta został odznaczony Brązowym 

Medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”.



Julia Samojło
fortepian

Koncertowała m.in. w Concertgebouw w Amsterdamie, Barbican Hall, Wigmore Hall, LSO St. 

Luke’s w Londynie, Rudolfi num w Pradze, Muzeum Sztuki w Tel Awiwie-Jafi e, Filharmonii Naro-

dowej i Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Wystę-

powała m.in. z Sinfonią Varsovią, Polską Orkiestrą Radiową, Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej 

pod dyrekcją Jacka Kaspszyka, Marka Mosia, Łukasza Borowicza, Krzesimira Dębskiego. Z okazji 

100. rocznicy urodzin Stefana Kisielewskiego została zaproszona przez Polskie Radio do nagra-

nia Koncertu fortepianowego kompozytora z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia 

pod dyrekcją Jacka Kaspszyka.

Ukończyła Akademię Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie prof. 

Tatiany Szebanowej. Następnie kształciła się pod kierunkiem prof. Szábolcsa Esztényi’ego oraz 

prof. Mai Nosowskiej (u której ukończyła studia doktoranckie) w Uniwersytecie Muzycznym 

Fryderyka Chopina w Warszawie. Swoje umiejętności rozwijała również pod kierunkiem prof. 

Ronana O’Hory, prof. Grahama Johnsona i prof. Pameli Lidiard w Guildhall School of Music and 

Drama w Londynie, gdzie studiowała dzięki stypendiom: Erasmus oraz Guildhall Artist Fel-

lowship.

Szeroki repertuar Julii Samojło obejmuje utwory od baroku po muzykę najnowszą. Pia-

nistka ma w swoim dorobku liczne prawykonania. Nagrywała dla Biblioteki-Fonoteki Związku 

Kompozytorów Polskich oraz Polskiego Radia i Telewizji Polskiej.

Jest zwyciężczynią Międzynarodowego Konkursu Młodych Wykonawców w Atenach i Mię-

dzynarodowego Konkursu na Najlepsze Wykonanie specjalnie zamówionego utworu kompo-

zytora izraelskiego w ramach Tel-Hai International Piano Master Classes (Izrael). Jest także lau-

reatką stypendiów przyznanych przez Prezesa Rady Ministrów i Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego.

Julia Samojło należy do grona artystów The Zetland Foundation.



Natalia Ołów
mezzosopran

Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej II st. w Suwałkach w klasie śpiewu Marleny Borow-

skiej, obecnie studentka Wydziału Wokalno-Aktorskiego na Uniwersytecie Muzycznym Fryde-

ryka Chopina w klasie śpiewu dr hab. Jolanty Janucik. Uczestniczyła w warsztatach wokalnych 

prowadzonych przez: Jolantę Janucik, Izabelę Kłosińską, Olgę Pasiecznik, Annę Radziejewską, 

Jadwigę Rappé, Ellę Susmanek, Barbarę Ewę Werner, Jerzego Knetiga, Piotra Łykowskiego, Ro-

berta Marata, Eugeniusza Sąsiadka i Włodzimierza Zalewskiego oraz w seminarium choreogra-

fi cznym prowadzonym przez Hannę Chojnacką i warsztatach aktorskich prowadzonych przez 

Agnieszkę Fatygę.

Laureatka II Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Wokalnej im. prof. Haliny Słonickiej w Su-

wałkach (2010, wyróżnienie i nagroda indywidualna) oraz XI Międzynarodowego Konkursu 

Moniuszkowskiego „Pieśń Wieczorna” w Białymstoku (2011, nagroda specjalna).

Jako solistka koncertowała wraz z Suwalską Orkiestrą Kameralną „Camerata dell’Arte” pod 

dyrekcją Kazimierza Dąbrowskiego. W marcu 2012 roku wystąpiła jako solistka w prawykonaniu 

kompozycji Amor vincit Miłosza Bembinowa pod dyrekcją Kazimierza Dąbrowskiego (Suwałki,  

Białystok), zaś rok później wzięła udział w wykonaniu kompozycji Res Tua tego kompozytora. 

W grudniu 2012 roku z grupą studentek Uniwersytetu Muzycznego wzięła udział w benefi sie 

Bernarda Ładysza, który miał miejsce w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej. Wystąpiła także 

w studenckich realizacjach oper: Suor Angelica Pucciniego oraz Wesele Figara Mozarta, przygo-

towanych przez Wydział Wokalno-Aktorski UMFC.

Odnosiła także sukcesy jako tancerka i solistka Zespołu Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna” oraz 

chórzystka i solistka Żeńskiego Chóru „Cantilena” pod dyrekcją dra Ignacego Ołowia, obecnie zaś 

tańczy w Zespole Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego „Warszawianka”.



Sławek A. Wróblewski
dyrygent

Pochodzi z rodziny o długich tradycjach muzycznych. Pierwszych lekcji muzyki udzielał mu jego 

dziadek, Adam Wróblewski – absolwent warszawskiego Konserwatorium. 

Studiował w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie: fortepian w klasie 

prof. dr Teresy Manasterskiej, kameralistykę fortepianową w klasie prof. Jerzego Marchwińskie-

go i dyrygenturę symfoniczno-operową w klasie prof. Stanisława Wisłockiego (dyplom z wy-

różnieniem). Jako stypendysta fundacji Accademia Chigiana w Sienie uczestniczył w kursach, 

które prowadzili: Yuri Temirkanov, Myung-Whun Chung i członkowie zespołu Trio di Trieste; jako 

stypendysta Schleswig Holstein Musik Festival studiował u Beaux Arts Trio, zaś w ramach Aka-

demii im. Gioacchina Rossiniego w Pesaro wziął udział w kursach Alberto Zeddy poświęconych 

realizacji oper: Tankred, Kopciuszek, Podróż do Reims, Jedwabna drabinka i Semiramida Rossi-

niego.

W Teatrze Wielkim - Operze Narodowej przygotował światową prapremierę opery Pan 

Marimba Ptaszyńskiej, którą dyrygował ponad sto dwadzieścia razy. Poprowadził tu także 

wznowienia opery Rossiniego Semiramida z Ewą Podleś w partii Arsace i baletu La dolce vita 

Roty/Dębskiego (w choreografi i Zofi i Rudnickiej) oraz przygotował premierę Mandragory Szy-

manowskiego; natomiast kreacja Izabelli Kłosińskiej w dyrygowanej przez niego operze Puc-

ciniego Madama Butterfl y (w reżyserii Mariusza Trelińskiego) została uhonorowana prestiżową 

Nagrodą im. Andrzeja Hiolskiego. We współpracy z Warszawską Operą Kameralną poprowadził 

polskie prawykonanie Il mondo della luna Haydna (spektakle powtórzone w La Chaux-de-

-Fonds w Szwajcarii i w Monachium). W Operze Bałtyckiej przygotował wznowienie Wesela 

Figara Mozarta oraz premierę Kawalera srebrnej róży Straussa, prezentowaną także publiczności 

Niemiec, Austrii i Szwajcarii, zaś w Operze Krakowskiej poprowadził wznowienie Cyrulika sewil-

skiego Rossiniego oraz premierę Pana Marimby Ptaszyńskiej, otwierającą nowy gmach Opery 

w 2008 roku.



Prowadzi aktywną działalność koncertową – od stycznia 2012 roku jako dyrygent gościnny 

Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie. Występował w większości polskich fi lharmonii, 

a za granicą – w Austrii, Belgii, Egipcie, Francji, Hiszpanii, Japonii, Niemczech, Szwajcarii, Taj-

wanie, Tunezji, Wielkiej Brytanii, Włoszech. Podejmuje się także nietypowych wyzwań arty-

stycznych: w Filharmonii Poznańskiej prowadził koncert na ponad 70 perkusistów, a w macie-

rzystym Uniwersytecie – koncert Per Pianoforte na 10 fortepianów, 20 pianistów i 40 rąk.

Brał udział w wielu festiwalach, takich jak: Warszawska Jesień, Forum Lutosławskiego, Lu-

belskie Forum Muzyki Współczesnej, Śląskie Dni Muzyki Współczesnej, Festiwal Mozartowski 

w Warszawie, Festiwal Sztuki Wokalnej im. Ady Sari, Muzyka w Starym Krakowie, Wratislavia 

Cantans (asystent Jerzego Semkowa przy wykonaniu II Symfonii Gustava Mahlera), Festiwal 

Prawykonań „Polska Muzyka Najnowsza”, Concerti per l’Europa w Palazzo Labia w Wenecji 

(koncert transmitowany bezpośrednio na cały świat przez stację telewizyjną RAI 3), Pro Mundo 

Uno (koncert w Castel Gandolfo przed papieżem Janem Pawłem II).

Ma w swym dorobku wiele nagrań radiowych, telewizyjnych i archiwalnych. Z Narodo-

wą Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia nagrał m.in.: IX Symfonię „Di Speranza” Panufnika, 

I Symfonię Noskowskiego, Koncert wiolonczelowy Jana Maklakiewicza (z Tomaszem Strahlem), 

Concerto lugubre Bairda (z Ryszardem Groblewskim) oraz Koncert fl etowy Mikołaja Góreckiego 

(z Jadwigą Kotnowską). Jako pianista nagrywał dla Polskiego Radia (Concerto quasi una fan-

tasia Jana Maklakiewicza z udziałem NOSPR), dla Radia Suisse International (Kwintet fortepia-

nowy Konstantego Regameya – pierwsze nagranie w historii fonografi i), dla RAI 3 (Kwintet 

„Pstrąg” Schuberta i Tria fortepianowe Mozarta) oraz dla Radia Watykańskiego (Trio fortepiano-

we Andrzeja Panufnika i Dumki Antonína Dvořáka).

Dokonał wielu prawykonań muzyki polskiej, m.in. utworów Romualda Twardowskiego, 

Marty Ptaszyńskiej, Mariana Borkowskiego, Edwarda Sielickiego, Piotra Mossa, Marka Sewena, 

Jerzego Derfl a, Pawła Łukaszewskiego, Mikołaja Góreckiego.

Jest współzałożycielem zespołu kameralnego Nowe Trio Warszawskie, z którym został lau-

reatem konkursów: w Łodzi (1989), w Mulhouse-Illzach (Francja, 1992) oraz w Osace (1993).

Prowadzi aktywną działalność pedagogiczną. Jest profesorem Uniwersytetu Muzycznego 

Fryderyka Chopina w Warszawie, nauczycielem dyplomowanym w Zespole Państwowych Szkół 

Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Jest także ekspertem Ministerstwa Edukacji 

Narodowej ds. awansu zawodowego nauczycieli szkolnictwa artystycznego. Zapraszany jest 

jako juror do oceniania występów młodych dyrygentów.

W październiku 2003 roku otrzymał Nagrodę Indywidualną Ministra Kultury Rzeczypospo-

litej Polskiej za „wybitne osiągnięcia w pracy artystycznej i dydaktyczno-wychowawczej”.

Na kadencję 2012–2016 został wybrany Dziekanem Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edu-

kacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca UMFC.



Biuro Koncertowe
tel. (22) 827 72 49

e-mail: bk@chopin.edu.pl 

BILETY  Na koncerty środowe obowiązują bilety w cenie 15 zł, na koncerty niedzielne i poniedziałkowe 

– bezpłatne karty wstępu. Ich dystrybucja odbywa się w holu głównym uczelni od poniedziałku do piątku 

w godz. 1600–1900 oraz w niedziele w godz. 1600–1700

skład i łamanie: Copy Right, www.crdruk.pl

Zapraszamy
na następne koncerty

LISTOPAD 2013

Poniedziałek, godz. 1900, bezpłatne karty wstępu

ALTÓWKA – magia dźwięku i wirtuozeria

Studenci i pedagodzy klas altówki UMFC

Środa, godz. 1900, bilety – 15 zł

KONCERT SYMFONICZNY
Orkiestra Symfoniczna UMFC
MICHAŁ KLAUZA dyrygent

Niedziela, godz. 1700, bezpłatne karty wstępu

MARIAN BORKOWSKI
Portret kompozytora

Małgorzata Armanowska sopran, Elżbieta Gajewska fl ety

Tomasz Woźniak trąbka, Dariusz Przybylski organy

Marcin Tadeusz Łukaszewski fortepian 

Sekstet Wokalny proMODERN, Kwartet WILANÓW
Chór Żeński Katedry Warszawsko-Praskiej MUSICA SACRA
PAWEŁ ŁUKASZEWSKI dyrygent

Grupa Perkusyjna UMFC, PIOTR BORKOWSKI dyrygent 

Środa, godz. 1900, bilety – 15 zł

WIECZÓR BEETHOVENOWSKI
Andrzej Stefański fortepian

Piątek, godz. 1900, wstęp wolny

Sobota, godz. 1900, wstęp wolny

Niedziela, godz. 1700, bezpłatne karty wstępu 

FESTIWAL TWÓRCZOŚCI FORTEPIANOWEJ 
SIERGIEJA RACHMANINOWA
w wykonaniu klasy prof. Edwarda Wolanina i zaproszonych Gości

Andrzej Ferenc recytacje
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