




Szanowni Państwo,

Rok 2020 przyniósł nam wszystkim dużo wyzwań i postawił w sytuacji, w
jakiej do tej pory jeszcze nie byliśmy. Nagła konieczność izolacji w połowie
marca, kolejne restrykcje znacząco zmieniające nasz sposób życia, obawy
dotyczące przyszłości – właśnie wtedy spłynęła do nas informacja,
że II edycja festiwalu Bydgoska Scena Barokowa, dzięki otrzymanemu
dofinansowaniu, może się odbyć!

Entuzjazm mieszał się z ogromną niepewnością. Jak planować festiwal, gdy
zapadły decyzje o zamknięciu teatrów, oper i filharmonii, a wszystkie
wydarzenia kulturalne są odwoływane? W jaki sposób można ustalać
harmonogram wydarzeń, gdy słyszymy w mediach o przewidywanej drugiej
fali pandemii jesienią? A co, jeśli tydzień przed planowaną inauguracją wrócą
ograniczenia i wszystko będziemy musieli odwołać? Jak zachować poczucie
sensu w pracy obarczonej tak wielką niewiadomą?...

Tego rodzaju dylematy towarzyszyły nam w przygotowaniach II edycji
festiwalu Bydgoska Scena Barokowa. Wiele wydarzeń przeniosło się do sfery
online, my również stanęliśmy przed decyzją, czy realizować programw takiej
formie, jaką pierwotnie zakładaliśmy. Żal nam było rezygnować ze spotkań
z naszą publicznością i z wymiany energii, jaka temu towarzyszyła.

A zatem, wbrew obawom – działamy! Zapraszamy Państwa na siedem
wyjątkowych koncertów, które przeprowadzą nas przez muzyczne pejzaże
dawnej Europy. Zajrzymy do średniowiecznych klasztorów, odwiedzimy
królewskie dwory w Wersalu i Dreźnie, posłuchamy muzyki polskich katedr,
zatrzymamy się na chwilę wWarszawie. Czeka nas fascynująca podróż.

Do zobaczenia!



Bydgoska Scena Barokowa wraca po roku do innego kina.
W naszej sali było zimno. Podłączaliśmy do prądu kolejne urządzenia,
zaklinaliśmy rzeczywistość na wszystkie możliwe sposoby, ale temperatura
podnieść się nie chciała. Musieliśmy coś z tym zrobić. I zrobiliśmy.

W kinie jest ciepło. Wprawdzie instalacja jest tymczasowa, ale zapewnia
komfort naszym gościom i występującym w Pomorzaninie artystom. To nie
jedyne zmiany. Dzięki wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
zamontowaliśmy pełnowymiarowy ekran kinowy, pojawiły się też wygodne
i eleganckie fotele, które przyjechały do nas z Teatru im. Wilama Horzycy
w Toruniu. Zmieniło się też nasze foyer. Zamiast przygnębiającego czarnego
koloru mamy biel, przy ścianach stoją gabloty, w których prezentujemy nasze
kinowe archiwalia.

Dzięki tym wszystkim zmianom udało się zorganizować wydarzenia,
o których w zeszłym roku nawet nie marzyliśmy. We współpracy z Muzeum
Miasta Gdyni i Instytutem Dizajnu w Kielcach zorganizowaliśmy wystawę
o kultowych polskich kinach, które zostały zamienione w dyskonty, wielką
popularnością cieszyły się towarzyszące wystawie spacery po Bydgoszczy
szlakiem nieistniejących już kin i zwiedzanie Pomorzanina, także naszych przepastnych piwnic i zachowanych
w niezmienionym kształcie kabin kinooperatorów. We wrześniu odbyły się spotkania autorskie z Filipem Springerem
i Agnieszką Holland, na naszym nowym ekranie pokazaliśmy przedpremierowo Szarlatana, najnowszy film pani
Agnieszki.

Postanowiliśmy też skierować naszą ofertę do młodszych pokoleń kinomanów. W czasie Rodzinnego Święta Kina
zorganizowaliśmy grę miejską dla drużyn rodzinnych, pokaz tańców historycznych, warsztaty z obsługi starych
projektorów, pokazy filmów dla dorosłych i dla dzieci. Żywiołowe reakcje dzieciaków i łzy wzruszenia ich rodziców
na E.T. Stevena Spielberga na długo pozostaną w naszych wspomnieniach.

Pomorzanin był też kilka razy planem zdjęciowym. W zdjęciach do filmu Miasto Marcina Sautera zagrali w naszych
wnętrzach między innymi Stanisław Tym, Bartłomiej Topa i Robert Więckiewicz. Nakręcono też kilka filmów
promocyjnych i teledysków. Było i muzycznie.W lipcu odbył się koncert z okazji 270. rocznicy śmierci Johanna Sebastiana
Bacha, a w sierpniu jeden z koncertów festiwalu Młoda Muzyka Dawna.

Czas na finał sezonu.
Zapraszamy na Bydgoską Scenę Barokową 2020. W ciepłym kinie i w wygodnych pluszowych fotelach.



sobota, 3 października 2020
godz. 15:00

Sala Kina Pomorzanin
ul. Gdańska 10 w Bydgoszczy

Agnieszka Budzińska-Bennett
śpiew, harfa romańska, sinfonia

Anonim
Nobilis humilis (hymn do św. Magnusa), Orkady, XII w.

Anonim
Breves dies hominis (rondellus), Paryż, XIII w.

Philippe le Chancelier (ok. 1170–1236)
O labilis sortis (conductus), Paryż, XIII w.

Anonim
Ar ne kuth ich sorghe non (pieśń więźnia), Anglia XII w.

Anonim
Brid one breere (pieśń), Anglia XIII w.

Anonim
Man mai longe lives weene (pieśń), Anglia XIII w.

Anonim
Sicut cervus desiderat (canticum z Liturgii Wielkiej Soboty), Sankt Gallen IX w.

Godefroy de St. Victor (ok.1130 - ok.1194)
Planctus ante nescia (prosa), Paryż XII w.

Petrus Abelardus (1079-1142)
Epithalamica (prosa), Nevers XII w.

Anonim
Stabat iuxta Christi crucem (prosa), Burgos XIV w.

Anonim
De la crudel morte del Christo (lauda), Cortona XIV w.
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Uderzająca jest prostota lamentu. Uderzająca jest paraliżująca moc smutku. Przełamać go może tylko krzyk rozpaczy,
który po chwili ustępuje zwykle melancholĳnemu otępieniu. Cierpienie, choćby nie wiadomo jak wielkie i jak głęboko
osadzone, nie potrafi znaleźć form wyrazu innych niż ascetyczne. Dlaczego? Chyba dlatego, że cierpienie ze swej natury
rozgrywa się całkowicie w nas samych. Nie możemy się nim podzielić jak miłością z drugą osobą. Nie możemy wyrazić
w żaden sposób jego nieskończoności. Najzwyczajniej w świecie tego nie da się zrobić. Jedyne, co możemy, to ukołysać się,
zasnąć, przespać najgorszy czas.

Dlatego nawet najbardziej poruszające lamenty to po prostu i najzwyczajniej w świecie kołysanki, kołysanki dla duszy.
Monotonne jak długa modlitwa. Dające uspokojenie i niezauważalnie odradzającą się siłę do poszukiwania zagubionej
nadziei. (Cezary Zych)

Dzisiejszy program prezentuje bogactwo lamentacji średniowiecznych pochodzących z różnych szkół i tradycji
XII–XIV wieku, próbując oddać ich prostotę, magię i moc.

Lament nad upadkiem obyczajów reprezentuje jednogłosowy conductus O labilis sortis humane status należący
do paryskiej szkoły Nostre Dame, przypisywany Filipowi Kanclerzowi (ok.1170-1236). Był on teologiem, filozofem,
kaznodzieją, poetą i kompozytorem. W latach 1218–1236 piastował stanowisko kanclerza Uniwersytetu Paryskiego
i przyczynił się niezwykle do bujnego rozwoju tej instytucji. Jego, w przeważającej mierze moralizatorskie, teksty cechuje
niezwykle silny i wyrazisty język (obrazowe porównania, specyficzny dobór słownictwa) oraz bezkompromisowa krytyka
kleru i ogólnego upadku obyczajów. Anonimowa pieśń Ar ne kuthw języku średnioangielskim jest nie tylko wyrazem bólu
więźnia z powodu niesłusznego posądzenia o zdradę (błagalne wołanie do Chrystusa i do Maryi o uwolnienie
z więzienia), lecz również refleksją nad przemĳalnością łask i szczęścia (nu hað man wele and blisse, rath he shal tharof
missë, worldes welë, mid wissë, ne lasteð but on stundë – „teraz żyje człowiek w szczęściu i dobrobycie, jakże prędko
je utraci! Ziemskie szczęście, z całą pewnością, nie trwa długo”).

Jeden z czołowych motywów lamentacji średniowiecznych stanowi scena pod Krzyżem. Ten niebywale poruszający
motyw podejmują dwa utwory dzisiejszego programu. Pierwszy z nich to sekwencja Stabat iuxta ze słynnego rękopisu
Las Huelgas z żeńskiego klasztoru w Burgos (zbliżona do innej znakomitej sekwencji Stabat mater) – poruszająca scena
pod Krzyżem, podczas której Maria doświadcza wraz ze swoim Synem tych samych cierpień. Umieszczona na końcu
koncertu lauda De la crudel morte de Cristo pochodzi ze wspaniałego zbioru Laudario di Cortona, należącego
do najwcześniejszych włoskich zabytków muzycznych w języku narodowym (dialekt florencki). Jej tekst niezwykle
sugestywnie przedstawia scenę ukrzyżowania – jest to wstrząsający obraz samotnej śmierci w otoczeniu
rozbestwionego tłumu i bezsilnej obecności uczniów i cierpiącej matki.
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Szczególnym elementem programu jest bez wątpienia Epithalamica należąca do repertuaru dwunastowiecznego. Tekst
tej wspanialej sekwencji autorstwa wielkiego filozofa, Piotra Abelarda, znanego powszechnie z romantycznego
i nieszczęśliwego romansu z Heloizą, czerpie bogato z Pieśni nad Pieśniami. Utwór podzielony jest na trzy części: Pieśń
druhen (wstęp), Pieśń Oblubienicy (pieśń właściwa) oraz psalmodyczny finał. Treść tej sekwencji można by przedstawić
następująco: Oblubienica wiedziona przez swoje druhny oczekuje swego Oblubieńca. Ten pojawia się, ale nie zauważa
Oblubienicy, która wyrusza na jego poszukiwanie. Cała środkowa część sekwencji opisuje właśnie dramatyczne
poszukiwanie Oblubieńca przez Oblubienicę, która, zrozpaczona i obita przez strażnikówmiejskich, gorzko opłakuje jego
utratę (przepiękne gry słowne: Risi mane, flevi nocte, mane risi, nocte flevi – „Weseliłam się za dnia, płakałam w nocy;
rankiem weseliłam się, nocą łkałam”). Szczęśliwe połączenie kochanków chwali słowami psalmu chór druhen,
podkreślając, że „oto jest dzień, który Pan uczynił” (Hec est dies quam fecit Dominus).

Agnieszka Budzińska-Bennett
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Agnieszka Budzińska-Bennett (sopran)

dwukrotnie nominowana do prestiżowych Paszportów Polityki, m.in.
„za promowanie polskiej muzyki dawnej na najwyższym poziomie
wykonawczym”, a przez Ruch Muzyczny nazwana „jednym z najlepszych
ambasadorów naszego kraju”.

Dyplomowana pianistka, doktor muzykologii (UAM 2010), absolwentka
klasy śpiewu Schola Cantorum Basiliensis (SCB) w Szwajcarii (D. Vellard,
R. Levitt, E. Tubb i A. Rooley). Prywatnie studiowała z E. Kirkby
i A. Boothroyd w Londynie, z B. Thornton i B. Bagby w Kolonii oraz ze
S. Haselhoffem w Bazylei.

Jest kierowniczką Ensemble Peregrina specjalizującego się w wyko-
nawstwie muzyki średniowiecznej, z którym nagrała już dziesięć wysoko
ocenianych przez międzynarodową krytykę płyt (ECHO-KLASSIK 2009,
5 Diapason, ICMA 2019).

Na scenie zadebiutowała w L’incoronazione di Poppea C. Monteverdiego pod dyr. K. Junghänela w Theater Basel jako
Amore i Valletto (2003/04). Od roku 2016 prowadzi 10-płytowy projekt nagraniowy Mikołaj Gomółka – Opera Omnia,
kierując Chórem Polskiego Radia (nominacje do Fryderyka 2019 i 2020). Pod jej kierownictwem ukazało się również
wydanie wszystkich dzieł Wacława z Szamotuł (Cracow Singers, Raumklang 2019).

Agnieszka Budzińska-Bennett wykładałamuzykę liturgiczną XII wieku w SCB i należała do kadry badawczej tej instytucji
w latach 2011-2014. W latach 2013-2015 wykładała również chorał gregoriański i historię muzyki średniowiecznej
w Musikhochschule Trossingen w Niemczech, a następnie historię muzyki średniowiecznej w SCB (2016-2017). Jej dalsza
działalność pedagogiczna i akademicka obejmuje szereg wykładów gościnnych i kursów mistrzowskich muzyki dawnej
w całej Europie oraz w USA. Jest autorką szeregu artykułów i książek o muzyce dawnej.

W roku 2019 została uhonorowana odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz Srebrną Odznaką Honorową
Województwa Małopolskiego – Krzyżem Małopolskim.
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sobota, 3 października 2020
godz. 18:00

Sala Kina Pomorzanin
ul. Gdańska 10 w Bydgoszczy

Chór Polskiego Radia
w składzie:

Cantus: Liliana Pociecha (kwartet, solo),
Katarzyna Wajrak, Anna Zawisza (solo)
Altus: Dobromiła Lebiecka (kwartet),

Agnieszka Piwko, Joanna Wodo
Tenor: Paweł Fundament (kwartet),
Krzysztof Piotrowski, Jacek Ziobro

Bassus: Piotr Brajner (kwartet),
Adam Radnicki

Tomasz Sobaniec
instrumenty perkusyjne

Maria Wilgos
lutnia

Agnieszka Budzińska-Bennett
prowadzenie

MELODIAE NA PSÁŁTÉRZ POLSKI
PRZEZ MIKOŁÁJÁ GOMÓŁKĘ UCZYNIONÉ (1580)
Panie, za Twoją zawżdy pomocą

Domine, in virtute Tua (ps. 21)
Ciebie, o Boże niezmierzony

Misericordiam et iudicium cantabo (ps. 101)
Chwalcie Pana prze dobroć Jego

Confitemini Domino quoniam bonus (ps. 107)
Pokryy swym miłośierdźim

Deus misereatur nostri (ps. 67)
Mam przecz Pana miłować

Dilexi quoniam exaudiet Dominus (ps. 116)
Kto sye w opiekę

Qui habitat in adiutorio altissimi (ps. 91)
Tobie rządźca niebieski

Domine probasti me (ps. 139)
Głupi mówi w sercu swoim

Dixit insipiens in corde suo (ps. 53)
Królu na źiemi

Te decet hymnus Deus in Sion (ps. 65)
Serce mi każe śpiewać panu swemu

Eructavit cor meum verbum bonum (ps. 45)
Iakokolwiek szczęśćie

Benedicam Dominum in omni tempore (ps. 34)
Twe miłośierdzie, Twoię prawdę

Misericordias Domini in aeternum (ps. 89)
Pomni Panie Dawida

Memento Domine David (ps. 132)
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W dzisiejszym programie prezentujemy Państwu wybór psalmów królewskich i dziękczynnych w opracowaniu Mikołaja
Gomółki (ur. ok. 1535 - zm. po 1591), renesansowego kompozytora, śpiewaka i instrumentalisty na dworze króla
Zygmunta Augusta, później na służbie u biskupa Piotra Myszkowskiego w Krakowie.

Bohaterem psalmów królewskich jest król Izraela pełniący nie tylko funkcję świeckiego władcy, lecz także pośrednika
i przedstawiciela Boga oraz wykonawcy jego planów. Tematyka tych utworów dotyczy najistotniejszych spraw dworu
królewskiego i całego państwa. Psalmy te towarzyszyły uroczystościom wstępowania na tron i namaszczenia nowego
władcy, uświetniały uroczyste zawarcie królewskiego małżeństwa oraz rocznice tych wydarzeń. Wśród psalmów
królewskich odnajdujemy również modlitwę na czas wojny oraz śpiewy wyrażające radość po zwycięskiej bitwie. Psalmy
królewskie są w większości psalmami mesjańskimi, które prorokują nadejście Mesjasza, stąd też cytaty z nich często
odnajdujemy w Nowym Testamencie. Psalmy dziękczynne z kolei śpiewane były w świątyni jerozolimskiej w czasie
składania ofiary dziękczynnej, ale też przy innych okazjach, stąd też różnorodność ich tematyki, która dotyczyć może
zwycięstwa i zdobyczy wojennych czy też wybawienia z niewoli i pogrążenie wrogów. Wiele utworów opiewa
też wdzięczność za doznane cuda czy za urodzaj (jak np. ps. 67).

W swym wiekopomnym dziele Gomółka wykorzystał piękne tłumaczenia autorstwa Jana Kochanowskiego. Tłumacząc
Psałterz, Kochanowski nie posługiwał się Wulgatą, lecz korzystał z wielu źródeł i wzorów łacińskich (jak np. z przekładu
G. Buchanana czy też prozaicznej parafrazy Jana van den Campen), polskich (np. przekładu Jakuba Lubelczyka z roku
1558) i w innych językach narodowych. Druk Melodii na Psałterz Polski z roku 1580 obejmuje wszystkie 150 psalmów
(nierzadko w dwóch różnych wersjach) w postaci krótkich, pozbawionych wyraźnego cantus firmus czterogłosowych
kompozycji o głównie homofonicznej fakturze oraz paratanecznym charakterze, nawiązującym do rozmaitych,
popularnych ówcześnie gatunków, form i formuł rytmiczno-akordowych, jak villanella, frotolla, bergamaska, chaconne
czy passamezzo.

Główną cechą Melodii jest renesansowa jedność słowa i dźwięku, przejawiająca się w specyficznej deklamacji oraz
retoryce muzycznej, wynikającej z obowiązującej estetyki imitazione della natura. Bogactwo różnego typu symboliki
i ilustracji muzycznej przejawia się na rozmaitych poziomach: poprzez dobór modi i faktury, subtelne acz znaczące
dysonanse czy też prowadzenie poszczególnych głosów.

Efekty muzyczne ilustrujące bezpośrednio warstwę semantyczną tekstu (sekundowy pochód w górę przez niemal
ambitus oktawy na słowach „raczył usłyszeć głos prośby moie” w psalmie 116, wysławianie Pana w wysokim rejestrze
cantus w ps. 89 lub wykorzystanie długich wartości rytmicznych w niskim rejestrze na słowach „królu na źiemi”
z następującym po tym fragmencie dużym skokiemmelodycznym wszystkich głosów w górę, gdy mowa jest o „wysokim
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niebie” - ps. 65), są równie częste jak wyrażanie ogólnego nastroju poszczególnych psalmów (jak np. spokojny ruch
wszystkich głosów w ps. 101, obrazujący niezmierzone miłosierdzie Boże).

Oczywiście w Melodiach Gomółki odnajdujemy opracowanie muzyczne jedynie początkowych fragmentów
poszczególnych psalmów, jednakże integralne związki słowno-muzyczne właściwe dla pełnej madrygalizmów pierwszej
zwrotki, niekoniecznie muszą zostać zniwelowane przez następne wersy, w nich bowiem odnaleźć możemy kolejne,
zupełnie nieoczekiwane idee retoryczne. W naszym projekcie, w poszukiwaniu takich właśnie środków ekspresji,
prezentujemy kilka wybranych lub zgoła wszystkie zwrotki niektórych psalmów. Wokalistom towarzyszą często
wspominane w tekstach pieśni instrumenty z epoki: lutnia oraz bęben renesansowy.

Agnieszka Budzińska-Bennett

sylwetka Agnieszki Budzińskiej-Bennett
znajduje się na stronie 10,

w ramach omówienia koncertu
Lamentacje średniowieczne
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Chór Polskiego Radia

założony przez Jerzego Gerta w 1948 r. od 70 lat wykonuje repertuar
obejmujący zarówno muzykę a cappella, jak i formy wokalno-
instrumentalne reprezentujące różnorodne style i epoki, ze szczególnym
uwzględnieniem muzyki polskiej.

Poza działalnością koncertową Chór Polskiego Radia dokonuje nagrań
archiwalnych dla Polskiego Radia, a także nagrań płytowych dla polskich
i zagranicznych firm fonograficznych. W ostatnich latach zespół dokonał
m.in. rejestracji 150 psalmów M. Gomółki w ramach projektu Mikołaj
Gomółka – Opera omnia pod kier. A. Budzińskiej-Bennett.

Udziałem Chóru Polskiego Radia są prawykonania dzieł najwybitniejszych,
współczesnych kompozytorów polskich, m.in. W. Lutosławskiego,
H.M. Góreckiego, K. Pendereckiego, W. Kilara, a także współpraca
z polskimi twórcami młodszego pokolenia, wśród których znaleźli się m.in.
A. Zubel, A. Kościów, P. Łukaszewski, A. Kwieciński, Sz. Godziemba-Trytek.

Zespół występował podczas takich wydarzeń jak Wratislavia Cantans,
Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena, Festiwal Prawykonań
Katowice, Warszawska Jesień, Poznańska Wiosna Muzyczna, Festiwal
Muzyki Polskiej w Krakowie, Sacrum Profanum, Międzynarodowy Festiwal
Muzyki Sakralnej Gaude Mater, Schleswig Holstein Musik Festival, Rossini
Opera Festival, Settimana di Montreale, Sounds New Festival, Festiwal
Europalia 2001 w Brukseli.

Chór Polskiego Radia współpracuje regularnie z NOSPR w Katowicach,
Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie, Orkiestrą Muzyki Nowej. Zespół
prowadzi Maria Piotrowska–Bogalecka.
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Maria Wilgos (lutnia)

rozpoczęła edukację muzyczną w wieku 11 lat. Uczęszczała do szkoły
muzycznej II stopnia im. Józefa Elsnera ucząc się w klasie gitary.
Studiowała grę na lutni w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie prof.
Jerzego Żaka oraz w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego
w Bydgoszczy w klasie Antona Biruli i Anny Kowalskiej.

Obecnie jest aktywną zawodowo solistką, kameralistką oraz członkinią
większych zespołów orkiestrowych. Koncertowała w wielu miastach
na terenie całej Polski, a ponadto w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie,
Austrii, Bułgarii, Holandii, Włoszech, Macedonii i Słowacji.

Miała możliwość grania z wieloma znanymi zespołami muzyki dawnej,
takimi jak {oh!} Orkiestra Historyczna, MACV (Warszawska Opera
Kameralna), Il giardino d'Amore, Baroque Chamber Orchestra, Floripari,
La Tempesta, Intemperata, Capella Regia Polona (Polska Opera
Królewska), ALTA kapela zamkowa, Diletto. Brała udział w nagraniu
kilkunastu płyt CD.

Muzykę kameralną wykonuje w duecie lutniowym AbsoLutes z Klaudyną
Żołnierek (także lutnistką, teorbistką i gitarzystką) oraz w trio
z sopranistką Heleną Bregar i lutnistą WitoldemWilgosem.

Specjalizuje się w graniu na teorbie oraz renesansowych i barokowych
odmianach lutni i gitar. W muzyce najbardziej ceni wyzwania sceniczne,
a także wolność wyrażania emocji, radość z tworzenia przyjaznej
atmosfery i wspomnień. W przyszłości chciałaby pomagać jak największej
liczbie osób z następnych pokoleń rozwĳać kreatywność.
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Tomasz Sobaniec (instrumenty perkusyjne)

ukończył AM w Krakowie w klasie perkusji S. Welanyka. Jest perkusistą
orkiestry Capella Cracoviensis (występy w Europie, USA, Japonii, Korei
Płd., Chinach i na Tajwanie) oraz członkiem zespołu kameralnego Barock
Tune.

Współpracuje z orkiestrami: Filharmonia Krakowska, Sinfonietta Cracovia,
Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, L’Estate Armonico, Wrocławska
Orkiestra Barokowa, Arte Dei Suonatori, {oh!} Orkiestra Historyczna,
La Tempesta, Estravaganza Consort, Consortium Sedinum, Trondheim
Barokk, Concerto de Bassus, Musica Aeterna Bratislava, Musica Florea
Praha, Il Giardino d’Amore, Capella di Ospedale Della Pieta Venezia.
W 2000 r. wystąpił na Festiwalu Kultury Azjatyckiej (Japonia) wraz ze
światowej sławy wiolonczelistą Yo-Yo Ma oraz M. Pomianowską
i M. Kulentym w projekcie Silk Road.

Wraz z R. Habą dokonał prawykonania Concertato per percussioni
e orchestra M. Stachowskiego. Swoje utwory dedykowali mu M. Mengjiqi,
D. Eddleman, N.Housni, K. Kruk, P. Sarnecki, J. Płonka. Nagrał kilkadziesiąt
płyt z muzyką klasyczną, współczesną, etniczną i poezją śpiewaną (m.in.
dla wytwórni Polskie Radio, DUX, Musicon, CD Accord, Dalmafon, Channel
Classics, Naxos, Vienna Modern Masters, Arion, Enchiriadis, Cadenza, Avi-
music, Ëvoe Records). Był dwukrotnie nominowany do nagrody Fryderyk
(O. A. Ivanschiz – {oh!} Orkiestra Historyczna, 2017; Mikołaj Gomółka –
Opera Omnia vols 3 & 4 – Chór Polskiego Radia, 2020).

Jest pracownikiem AM w Krakowie, w 2020 r. otrzymał tytuł profesora
sztuk muzycznych.
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Anna Zawisza (sopran)

Ukończyła z wyróżnieniemWydziałWokalno–Aktorski Akademii Muzycznej
w Krakowie. Była stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Specjalizuje się w wykonawstwie muzyki dawnej
i współczesnej. Od wielu lat współpracuje z takimi zespołami jak Gabrielli
Consort, Le Poeme Harmonique, Estravaganza, Capella Cracoviensis,
Collegium 1704, Silva Rerum, Harmonia Sacra, Ara Ensemble.

Koncertuje w kraju i za granicą, m.in. w ramach festiwaliMisteria Paschalia,
Opera Rara, Festival de musique Baroque d’Ambronay, Festival Oude
Muziek Utrecht i Wratislavia Cantans, pod batutą znamienitych
dyrygentów, m.in. P. McCreesha, P. Goodwina, A. Parrota, V. Luksa,
V. Dumestre, O. Dantone i F. Bonizzoniego.

Na swoim koncie posiada liczne nagrania studyjne, m.in. muzykę
do spektaklu Łucja Szalona oraz Karnawał, czyli pierwsza żona Adama
(których premiery odbyły się w Teatrze Słowackiego w Krakowie), płytę
pt. Muzykalia Łańcuckie, cztery płyty we współpracy z wydawnictwem
Musicon zawierające odnalezioną muzykę jasnogórską oraz realizowane
przez Polskie Radio nagranie dramatopery Agaty Zubel Oresteja.

W ramach festiwalu Misteria Paschalia w 2017 roku wzięła udział
w światowej premierze opery sakralnej Antonio Draghiego Il Terremoto
pod dyrekcją Vincenta Dumestre i w reżyserii Benjamina Lazara. Spektakl
został zrealizowany we współpracy z francuską telewizjąMezzo.
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sobota, 10 października 2020
godz. 18:00

Sala Kina Pomorzanin
ul. Gdańska 10 w Bydgoszczy

Arte dei Suonatori
w składzie:

Katarzyna Drogosz
fortepian historyczny

Ewa Golińska
skrzypce

Aureliusz Goliński
skrzypce

Maciej Łukaszuk
wiolonczela

Johann Schobert (1735-1767)
Kwartet fortepianowy Es-dur, op. 14 nr 1

Allegro assai
Polonoise
Tempo di Menuetto

Feliks Janiewicz (1762-1848)
Trio na dwoje skrzypiec i wiolonczelę B-dur, nr 4

Allegro moderato
Adagio
Polonez Allegretto

Feliks Janiewicz (1762-1848)
I Koncert skrzypcowy F-dur
w aranżacji Jana Ladislava Dusska na fortepian

Romance
Rondo. Presto

Franciszek Lessel (1780-1838)
Trio na fortepian, skrzypce i wiolonczelę E-dur, op. 5

Allegro brillante
Reve Adagio
Allegro di molto
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Przywołanie kameralnego klimatu XIX-wiecznych salonów muzycznych to myśl przewodnia prezentowanego programu.
W salonach arystokratów i bogatych mieszczan, do których zapraszano muzyków, pisarzy i malarzy celebrowano
romantyczną ideę „samotności dzielonej z innymi”. Na program składają się utwory twórców polskich lub o polskich
korzeniach, których muzyka rozbrzmiewała w najznakomitszych salonach i salach koncertowych ówczesnej Europy.

Johann Schobert (1735-1767) był Ślązakiem z urodzenia, a Paryżaninem z wyboru. Zachwycony nowym wynalazkiem
– fortepianem – zasłynął w swoich czasach jako jeden z pierwszych koncertujących pianistów. Jego karierę w wieku
32 lat przerwało tragiczne zdarzenie - wraz z całą rodziną zmarł w wyniku zatrucia grzybami.

Kompozytor i pianista Franciszek Lessel (1780-1838) studiował u Józefa Haydna. Jego wartościowe kompozycje
są dzisiaj na nowo odkrywane, podobnie jak utwory Feliksa Janiewicza (1762-1848).

Janiewicz zyskał sławę jednego z największych wirtuozów skrzypiec swoich czasów. Jego gra była tak uwielbiana przez
publiczność, że odważył się zapoczątkować w Edynburgu, gdzie osiadł, pierwszy w historii cykl koncertów
instrumentalnych. Dowodem ówczesnej popularności koncertowych kompozycji Janiewicza może być dokonane przez
Jana Ladislava Dusska solowe opracowanie I Koncertu skrzypcowego F-dur. Tego rodzaju aranżacje na fortepian lub
zespół kameralny były ważnym elementem muzykowania salonowego – dawały możliwość „zakosztowania” w
domowym zaciszu atrakcyjnych utworów orkiestrowych.

Ewa Golińska / Katarzyna Drogosz
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Arte dei Suonatori

jest na międzynarodowej scenie muzycznej najlepiej rozpoznawalnym
polskim zespołem wykonującym muzykę dawnych epok według
historycznych praktyk wykonawczych. Po latach wspólnych
i indywidualnych doświadczeń poszukiwania artystyczne muzyków
koncentrują się na nieustannym zgłębianiu sedna języka muzycznego
kompozytorów minionych epok, co w połączeniu z historycznym
instrumentarium doprowadziło do stworzenia stylu jednocześnie
historycznego, nowoczesnego, jak i na wskroś indywidualnego.Taki sposób
rozumienia muzyki przyczynia się do budowania współpracy
z wykonawcami, którzy myślą podobnie o kreowaniu muzycznej narracji.
Spotkanie pianistki Katarzyny Drogosz, zaowocowało wyodrębnieniem
z grona członków orkiestry formacji kameralnych, których repertuar
obejmuje wielkie dzieła epoki klasycznej i romantycznej, przywracając
także świetność zapomnianym utworom kameralnym kompozytorów
polskich.

Arte dei Suonatori w swej 25-letniej historii zarejestrowało i wydało
nakładem renomowanych firm fonograficznych (m.in. BIS Records, Alpha
Productions, Channel Classics) 16 albumów płytowych, wyróżnionych
przez międzynarodową krytykę muzyczną takimi nagrodami,
jak Gramophone Award (The Best Baroque Recording in 2003 for Vivaldi’s
Violin Concerti «La Stravaganza»), Diapason d’Or (Muthel’s The Five
Keyboard Concertos), Diapason 5 i Choc du Monde de la Musique
(wielokrotnie), Luister 10, 10 de Repertoire, Classics Today, Classic CD,
Tokkata-Alte Musik Aktuell: «CD of the Month» (wielokrotnie), Month’s
BBC Music Magazin Choice, Classic FM Magazin, Prelude Classical Music
Awards 2009 (The Best Orchestral CD for Handel’s 12 Concerti grossi op. 6),
BBC Music Magazine Editor’s Choice (wielokrotnie), Telerama ffff. Zespół
koncertuje intensywnie w kraju, Europie oraz w Stanach Zjednoczonych
i Chinach. Arte dei Suonatori dokonało ponadto licznych nagrań dla wielu
rozgłośni radiowych, m.in. dla BBC, Radia Duńskiego DR, SWR, Programu
2 Polskiego Radia oraz rejestracji telewizyjnych dla francuskiej stacji
Mezzo, a także TVP3, TVP Kultura, TVP1.
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niedziela, 11 października 2020
godz. 18:00

Sala Kina Pomorzanin
ul. Gdańska 10 w Bydgoszczy

Joanna Radziszewska
sopran

Margot Oitzinger
mezzosopran

Tomáš Lajtkep
tenor

Peter Kooĳ
bas

Baroque Collegium 1685
(chór i orkiestra)

Agnieszka Żarska
kierownictwo muzyczne

KantataWie schön leuchtet der Morgenstern, BWV 1
Fantazja chorałowa:Wie schön leuchtet der Morgenstern
Recytatyw: Du wahrer Gottes und Marien Sohn
Aria: Erfüllet, ihr himmlischen göttlichen Flammen
Recytatyw: Ein irdscher Glanz, ein lieblich Licht
Aria: Unser Mund und Ton der Saiten
Chorał:Wie bin ich doch so herzlich froh

KantataMeine Seel erhebt den Herren, BWV 10
Fantazja chorałowa:Meine Seel erhebt den Herren
Aria: Herr, der du stark und mächtig bist
Recytatyw: Des Höchsten Güt und Treu
Aria: Gewaltige stößt Gott vom Stuhl
Duet i Chorał: Er denket der Barmherzigkeit
Recytatyw:Was Gott den Vätern alter Zeiten
Chorał: Lob und Preis sei Gott dem Vater

Kantata Himmelskönig, sei willkommen, BWV 182
Sonata
Chór: Himmelskönig, sei willkommen
Recytatyw: Siehe, ich komme, im Buch ist von mir geschrieben
Aria: Starkes Lieben
Aria: Leget euch dem Heiland unter
Aria: Jesu, laß durch Wohl undWeh
Chór: Jesu, deine Passion ist mir lauter Freude
Chorał: So lasset uns gehen in Salem der Freuden

Kantata Ich will den Kreuzstab gerne tragen, BWV 56
Aria: Ich will den Kreuzstab gerne tragen
Recytatyw:Mein Wandel auf derWelt
Aria: Endlich, endlich wird mein Joch
Recytatyw: Ich stehe fertig und bereit
Chorał: Komm, o Tod, du Schlafes Bruder

Kantata Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust, BWV 170
Aria: Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust
Recytatyw: Die Welt, das Sündenhaus
Aria:Wie jammern mich doch die verkehrten Herzen
Recytatyw:Wer sollte sich demnach wohl hier zu leben wünschen
Aria:Mir ekelt mehr zu leben
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W 1850 roku, w setną rocznicę śmierci Johanna Sebastiana Bacha, założono w Lipsku Bach-Gesellschaft - towarzystwo,
którego celem było wydanie wszystkich dzieł lipskiego kantora. Pierwszy tom wydania ukazał się w roku 1851,
a otwierała go Kantata Wie schön leuchtet des Morgenstern (Jak pięknie nam jutrzenka lśni), stąd jej numer BWV 1
w katalogu wszystkich kompozycji Bacha.

Wybór był doskonały. Założyciele Towarzystwa Bachowskiego walczyli z wizerunkiem Bacha jako chłodnego twórcy
skomplikowanych konstrukcji polifonicznych. Kantata Wie schön leuchtet des Morgenstern przeciwstawia się temu
stereotypowi – choć oparta na znanej melodii luterańskiego chorału, jest nadzwyczajnie barwna i radosna.

Po raz pierwszy BWV 1 wykonano 25 marca 1725 roku. Przypadała wtedy nie tylko Niedziela Palmowa, ale też święto
Zwiastowania Pańskiego, stąd mieszkańcy Lipska wyjątkowo mogli posłuchać muzyki w czasie obowiązującego
wielkopostnego tempus clausum, czasu zakazanego dla muzyki figuratywnej. Tekst Kantaty, dotyczący radości
ze Zwiastowania, jest oparty na hymnie Philippa Nicolai z 1599 roku. Kompozycja jest przeznaczona na nadzwyczajnie
uroczysty skład: trzy głosy solowe (sopran, tenor i bas), czterogłosowy chór, dwa rogi, dwa oboje da caccia, dwoje
skrzypiec, dwoje skrzypiec obbligato, altówkę i basso continuo.

Pierwszy tom pierwszego wydania Bach-Gesellschaft z 1851 roku zawierał 10 kantat. Ostatnią z nich było muzyczne
zestawienie niemieckiego tłumaczenia Magnificat, Meine Seel erhebt den Herren (Wielbi dusza moja Pana), BWV 10.
Kantata została wykonana po raz pierwszy w Lipsku w święto Nawiedzenia NMP 2 lipca 1724 roku. Siedmioczęściowa
kompozycja została rozpisana na cztery głosy solowe (sopran, alt, tenor, bas), czterogłosowy chór oraz zespół
instrumentalny: dwa oboje, dwoje skrzypiec, altówkę, basso continuo oraz instrument zapisany w partyturze jako
tromba. Prawdopodobnie chodziło o tromba da tirarsi, czyli trąbkę z suwakiem. Na koncercie partia ta będzie
wykonywana na puzonie altowym.

Spoiwem Kantaty jest tonus peregrinus, wywodzący się jeszcze z chorału gregoriańskiego motyw zwyczajowo
przypisany w tradycji luterańskiej do słów Magnificat. Pojawia w całym przebiegu Kantaty, od granego przez
wspomnianą już trombę colla parte z sopranami i altami na początku rozpoczynającej Kantatę pięknej i żywiołowej
fantazji chorałowej, po finałową, wzniosłą doksologię Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Kolejną kantatą, którą usłyszymy dzisiejszego wieczoru jest Himmelskönig, sei willkommen (Królu Niebios, bądź
pozdrowion), BWV 182. Powstała – podobnie jak BWV 1 - na podwójną uroczystość Zwiastowania i Niedzieli Palmowej.
Po raz pierwszy wykonano ją 25 lipca 1714 roku w kaplicy zamkowej w Weimarze. W przeciwieństwie do Lipska,
w Weimarze nie obowiązywał wielkopostny czas zakazany, dlatego tekst Kantaty, którego autorstwo przypisuje się
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weimarskiemu poecie dworskiemu Salomonowi Franckowi, odnosi się wprost do biblĳnego przesłania Niedzieli
Palmowej.

Kantata składa się z ośmiu części i została rozpisana na trzy głosy solowe (alt, tenor, bas), czterogłosowy chór oraz
zespół instrumentalny (flet prosty, dwoje skrzypiec, dwie altówki i basso continuo). Otwierająca Kantatę miniaturowa
Sonata na flet prosty i skrzypce z akompaniamentem pizzicato pozostałych smyczków jest jedną z tych kompozycji
Bacha, które długo zostają w muzycznej pamięci. Przywodzi na myśl pierwszą część francuskiej uwertury, wykonywanej
zwykle na wejście króla do teatru. U Bacha to proste, niemal dziecinne wyobrażenie wjazdu Jezusa do Jerozolimy.
Sonata jest jednak także na swój sposób wzniosła. Na skromnym osiołku jedzie wszak Król Niebios.

Podczas koncertu Baroque Collegium 1685 Peter Kooĳ wykona – specjalnie dla Bydgoskiej Sceny Barokowej – solową
Kantatę Ich will den Kreuzstab gerne tragen (Krzyż pragnę nosić bez szemrania), BWV 56. Powstała na 19. Niedzielę
po Trójcy Świętej roku 1726, przypadającą wtedy 27 października. Alegoryczny tekst BWV 56 przyrównuje ludzkie życie
na ziemi do burzliwej, morskiej podróży; dążenie do życia wiecznego jest drogą do portu pokoju. Jeszcze bardziej
symbolicznego znaczenia nabiera w tym kontekście tytułowy Kreuzstab, który oprócz znaczenia związanego
z krucyfiksem, ma również inne: był zamienną nazwą Laski św. Jakuba, przyrządu nawigacyjnego używanego
w żeglarstwie do czasów Bacha.

Także Margot Oitzinger zdecydowała zaśpiewać na Bydgoskiej Scenie Barokowej kantatę solową. Będzie to jedna
z najpiękniejszych kantat Jana Sebastiana Bacha - Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust, BWV 170. Powstała
na 6. niedzielę po Trójcy Świętej i została po raz pierwszy wykonana 28 lipca 1726 roku. To pierwsza z dwóch kantat na
alt solo, które Bach napisał latem 1726 roku. Miał wtedy prawdopodobnie do dyspozycji bardzo dobrego śpiewaka, być
może był nim Carl Gotthelf Gerlach. Tekst kantaty został zaczerpnięty ze zbioru Gottgefälliges Kirchen-Opfer,
opublikowanego w 1711 roku przez bibliotekarza dworu w Darmstadt Georga Christiana Lehmsa. Wyrażone jest w nim
pragnienie osiągnięcia życia wiecznego po cnotliwym życiu na ziemi. Altowi towarzyszy w kantacie mały zespół
instrumentalny złożony z oboju d'amore, dwojga skrzypiec, altowki, organów i basso continuo. Po raz pierwszy w swojej
twórczości kantatowej Bach zwolnił organy z funkcji instrumentu realizującego jedynie partię basso continuo i powierzył
mu rolę obbligato. Co prawda w Sinfonii do kantaty Wir müssen durch viel Trübsal, BWV 146 organy były
już instrumentem solowym, ale dopiero w BWV 170 Bach użył organów jako koncertującego instrumentu
towarzyszącemu wokaliście w arii.

Michał Orzechowski
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Joanna Radziszewska (sopran)

ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie, następnie
studiowała w klasie Petera Kooĳ oraz Kathariny Rössner-Stütz
w Hochschule für Künste Bremen. Jest laureatką Trzeciego
Międzynarodowego Konkursu Muzyki Dawnej Canticum Gaudium (Poznań,
2016).

Jej repertuar obejmuje dzieła od renesansu do muzyki współczesnej.
Doskonalenie umiejętności wykonawstwa muzyki dawnej zaowocowało
współpracą z wieloma orkiestrami i zespołami, takimi jak: {Oh!} Orkiestra
Historyczna, Capella Cracoviensis, zespół muzyki dawnej Diletto,
Wrocławska Orkiestra Barokowa, Capella Bydgostiensis, Harmonia Sacra,
Weser-Renaissance Bremen. Założyła zespół muzyki dawnej Armonia
Barocca. Wykonując dzieła barokowe występowała pod batutą tak
wybitnych dyrygentów, jak Marc Minkowski, Joshua Rifkin, Rinaldo
Alessandrini, Robert Hollingworth, Vincent Dumestre.

Ważne miejsce w repertuarze artystki zajmują partie z oper barokowych
i późniejszych (m.in. Händel - Morgana, Dalinda, Dorinda, Poppea; Purcell
- Belinda; Mozart - Blondchen, Zerlina, Despina, Papagena, Ismene,
Barbarina; R. Strauss - Zerbinetta; J. Strauss – Adela; Offenbach
- Olimpia), a także oratoria i pieśni. Miała okazję wystąpić w roli Marzii w
operze Arminio Hassego (wystawianej przez {Oh!} Orkiestrę Historyczną)
oraz Megaclesa w operze Vivaldiego L’Olimpiade, pod batutą
R. Alessandriniego (z Wrocławską Orkiestrą Barokową).

W 2019 r. w ramach festiwalu OPERA RARA wystąpiła w roli Oenone
w operze Hippolyte et Aricie J.-Ph. Rameau.
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Margot Oitzinger (alt)

ukończyła klasę śpiewu na Uniwersytecie Sztuki w Grazu. Doskonaliła
swoje umiejętności podczas wielu kursów mistrzowskich prowadzonych
przez tak znakomitychmuzyków, jak Emma Kirkby czy Peter Kooĳ.W 2008
roku została laureatką Międzynarodowego Konkursu J.S. Bacha w Lipsku,
w 2006 r. - konkursu dla śpiewaków barokowych w Chimay w Belgii.

Jako solistka regularnie współpracuje z czołowymi zespołami barokowymi,
m.in: Collegium Vocale Gent, Bach Collegium Japan, Concerto Copenha-
gen, L‘Orfeo Barockorchester,Wiener Akademie, Bach Consort, Le Concert
Lorrain, Dunedin Consort, Sette Voci.

Jej repertuar obejmuje partie altowe licznych oratoriów, kantat i oper,
przede wszystkim z epoki baroku, ale też muzykę klasyczną oraz
współczesną. Wielokrotnie występowała w ramach renomowanych
festiwali europejskich, takich jak: Festival Crete Senesi (pod batutą
Philippe Herreweghe), Bachfest Leipzig (pod batutą Petera Neumanna
oraz Hermanna Maxa), Festival vor Oude Muziek Utrecht (pod batutą
Masaaki Suzuki oraz Lorenzo Ghielmi), a także Musikfestival Bremen,
Schützfest Dresden, Bachfest Salzburg, Händel Festspiele Halle, Festival
de musique de La Chaise Dieu oraz Styriarte.

Zrealizowała nagrania dla wielu wytwórni płytowych, przede wszystkim:
Deutsche Harmonia Mundi (J.Haydn – Arie per un'Amante), Linn records
(J.S. Bach – Msza h-moll), Challenge Records (W.A. Mozart – Bezulia
liberata), Querstand (G.P. Telemann - Kantaty), CPO (H. Schütz – Włoskie
Magrygały), Bach-Stiftung (J. S. Bach – Kantaty).
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Tomáš Lajtkep (tenor)

uzyskał tytuł magistra w dziedzinie telekomunikacji na Politechnice
w Brnie. Podczas tych studiów podjął prywatne studia wokalne oraz
uczestniczył w licznych kursach mistrzowskich, prowadzonych przez
artystów specjalizujących się w wykonawstwie muzyki dawnej.

Tomáš Lajtkep współpracuje regularnie z wieloma znakomitymi
zespołami, wykonującymi zarówno repertuar gregoriański, jak i muzykę
epoki renesansu i baroku. Wśród tych zespołów wymienić można m.in.
Collegium Vocale 1704 (pod kier. Václava Luksa), Cappella Mariana (pod
kier. Vojtěcha Semeráda), Collegium Marianum (pod kier. Jany
Semerádovej), Schola Gregoriana Pragensis (pod kier. Davida Ebena),
Ensemble Inégal (pod kier. Adama Viktora), Vox Luminis (pod kier. Lionela
Meunier) oraz Collegium Vocale Gent ( pod kier. Philippe Herreweghe).

Oprócz śpiewu Tomáš Lajtkep gra w zespole Capella Ornamentata
na puzonie tenorowym i basowym. Doskonalił swoje umiejętności w grze
na tym instrumencie m.in. biorąc udział w kursach mistrzowskich
prowadzonych przez wybitnych instrumentalistów: Francka Poitrineau
oraz AdamaWoolfa.
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Peter Kooĳ (bas)

należy do grona najlepszych interpretatorów muzyki Johanna Sebastiana
Bacha na świecie. Studia muzyczne rozpoczął w klasie skrzypiec,
a edukację wokalną kontynuował pod kierunkiem Maxa van Egmonda
w Konserwatorium im. Sweelincka w Amsterdamie, gdzie uzyskał dyplom
z wyróżnieniem.

Peter Kooĳ ma w dorobku ponad 150 wydawnictw fonograficznych
nagranych dla prestiżowych wytwórni płytowych, takich jak Sony, Phillips,
Virgin Classics, Erato, EMI, BIS i innych. Występował na całym świecie,
m.in. w Concertgebouw w Amsterdamie, Musikverein w Wiedniu,
nowojorskiej Carnegie Hall, Royal Albert Hall w Londynie, Teatro Colón
w Buenos Aires, Filharmonii w Berlinie, Palais Garnier w Paryżu i Suntory
Hall w Tokio, pod batutą takich dyrygentów, jak Philippe Herreweghe, Ton
Koopman, Masaaki Suzuki, Frans Brüggen, Gustav Leonhardt, René
Jacobs, Sigiswald Kuĳken, Sir Roger Norrington i Ivan Fisher.

Jest dyrektorem artystycznym zespołu Ensemble Vocal Européen.
Wykładał w Konserwatorium im. Sweelincka w Amsterdamie oraz
wWyższej Szkole Muzycznej w Hanowerze. Jest profesorem Uniwersytetu
Sztuk Pięknych i Muzyki w Tokio oraz Królewskiego Konserwatorium
w Pradze, a od 2013 r. także Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych w Bremie.

Artysta prowadzi kursy mistrzowskie w Niemczech, Francji, Portugalii,
Hiszpanii, Belgii, Finlandii i Japonii. Peter Kooĳ został w 2016 roku
nagrodzony prestiżowym Medalem Bachowskim w Lipsku, przyznawanym
dla najważniejszych propagatorów muzyki Bacha na świecie.
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Baroque Collegium 1685 (chór i orkiestra)

tomiędzynarodowy zespół, koncentrujący się na udostępnianiu i przybliżaniu
muzyki baroku, w szczególności dzieł oratoryjno-kantatowych. Inicjatorką
powstania Collegium oraz dyrektorem artystycznym jest Agnieszka
Żarska.

Trzon zespołuwokalnego tworzą śpiewacywywodzący się ze Szczawnickiego
Chóru Kameralnego oraz –współpracującyprojektowo – polscy i zagraniczni
soliści. Zespół instrumentalny Baroque Collegium 1685 zrzesza
znakomitych muzyków związanych m.in. z orkiestrą Musica Florea Praha.
Orkiestra ta została założona w 1992 r. jako jedna z pierwszych,
poważnych inicjatyw w dziedzinie stylistycznie świadomej interpretacji
muzyki dawnej w Czechach. Jej założycielem jest wiolonczelista i dyrygent
Marek Štryncl.

Baroque Collegium 1685 zainaugurowało swoją działalność w 2016 roku
prezentując Oratorium Wielkanocne J.S. Bacha w ramach cyklu
Bach200UW, na zaproszenie UniwersytetuWarszawskiego. Koncertowało
w ramach takich festiwali jak: Bach200UW, Iubilaei Cantus w Nowym
Sączu, Barokowe Eksploracje w Szczawnicy, dwukrotnie w ramach
Festiwalu Gorczyckiego na Śląsku; na zaproszenie Festiwalu Oper
Barokowych Dramma per Musica wWarszawie zespół wykonał Oratorium
Saul G.F. Händla z Peterem Kooĳem w roli tytułowej.

Baroque Collegium 1685 realizuje ponadto oryginalne projekty edukacyjne,
popularyzujące muzykę barokową wśród społeczności małych ośrodków,
w tym wśród dzieci i młodzieży.
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Agnieszka Żarska

muzykolog, chórmistrz, dyrygent, manager kultury, fundriser (Instytut
Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – dyplom
z wyróżnieniem, podyplomowe studia Zarządzania Kulturą
na Uniwersytecie Jagiellońskim). Współzałożycielka stowarzyszenia
Szczawnicki Chór Kameralny, inicjatorka i kierownik projektów
artystycznych zespołu.

Pomysłodawczyni i dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu
Barokowe Eksploracje, nagrodzonego Perłą Pienin za promocję
Szczawnicy oraz regionu w Polsce i za granicą, a także międzynarodowym
certyfikatem jakości EFFE LABEL, przyznawanym wyjątkowym
festiwalom europejskim. W ramach Barokowych Eksploracji organizuje
koncerty oratoryjno-kantatowe, recitale, polskie premiery barokowych
oper. Realizuje projekty edukacyjne propagujące muzykę i sztukę Baroku.

Jest założycielką i kierownikiem artystycznym międzynarodowego
Baroque Collegium 1685 (chór i orkiestra) zrzeszającego znakomitych
śpiewaków i instrumentalistów. Jako dyrygent zrealizowała m.in. dzieła
Bacha, Händla, Monteverdiego, Charpentiera, Delalande’a, muzykę
środkowoeuropejską: Capricorniusa, Mielczewskiego, Zieleńskiego,
Szarzyńskiego, Gorczyckiego, szeroki repertuar a cappella, w tym
prawykonania miniatur chóralnych napisanych specjalnie
dla Szczawnickiego Chóru Kameralnego.

Koncertowała w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji. W 2018 roku
podjęła współpracę z jednym z najwybitniejszych interpretatorów muzyki
J.S. Bacha na świecie, holenderskim śpiewakiem Peterem Kooĳem.

Od 2011 r. jako manager kultury zarządza projektami kulturalnymi
dla Grupy Thermaleo & Uzdrowisko Szczawnica.
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Muzyka francuskiego baroku jest jak starannie zaprojektowany pałacowy ogród, w którym znajdziemy symetryczne
kompozycje ze strzyżonych bukszpanów, kunsztowne posągi, eleganckie fontanny i szerokie alejki, ale także zacienione,
leśne zakątki, tajemnicze groty, strumyki... Niczym na obrazach Antoinne’a Watteau, w tym eleganckim
i monumentalnym, a jednocześnie sielankowym i romantycznym otoczeniu łatwo wyobrazić sobie przechadzające się
postacie, które nawet „jeśli jeszcze nie tańczą, zdają się wyraźnie zasłuchane w rytm menueta płynący z głębi lasu”
(Władysław Tomkiewicz).

Barokowa muzyka francuska wciąż często określana jest jako dziwna, niezrozumiała, przeładowana, inna. Po części
przez język - nie tak rozpowszechniony jak angielski, włoski, niemiecki, po części zaś przez swoją rzeczywistą odmienność
stylistyczną.

Program koncertu Ogrody Wersalu, składający się głównie z francuskiej muzyki kameralnej XVII i XVIII wieku, został
pomyślany jako zamknięty spektakl, stworzony, aby ukazać piękno tkwiące w tej odmienności, różnorodności, bogactwie
barw i afektów. Prezentuje niejako „dwa ogrody” – jeden formalny, symetryczny, monumentalny, królewski, drugi
zmysłowy, pełen delikatnych zapachów i dzikich kwiatów, intymnych spotkań. Te dwa światy reprezentowane są w tym
programie przez dwa rodzaje muzyki – instrumentalną i wokalną; przez dwie grupymuzyków – grupę tutti i grupę basso
continuo; przez dwa zasadnicze afekty – podniosły i intymny; przez postacie dwóch kobiet, które kreują Helena oraz
Elżbieta. Oczywiście te dwa ogrody wzajemnie się przenikają, a łączy je m.in. wspólny, wszechobecny w muzyce
francuskiej taniec.

Podstawę programu koncertu stanowi suita Jean-Marie Leclaira Deuxième récréation de musique, złożona z uwertury
i cyklu tańców, niektórych krótkich i skocznych, innych długich i nasyconych emocjami. Poszczególne części suity
przeplatane są wokalnymi airs i chansons, pochodzącymi zarówno z większych dzieł, takich jak kantaty czy opery, jak
i z typowo francuskich zbiorów airs na głos z towarzyszeniem basso continuo. Często partii wokalnej towarzyszy solowo
potraktowany instrument, np. flet, obój, skrzypce. Wybór utworów wokalnych, autorstwa różnych francuskich
kompozytorów (od Ballarda i Lamberta po Rameau) został dobrany tak, aby wykreować fragment wspólnej opowieści
i ukazać emocje dwóch kobiet przeżywających miłosne rozterki: zakochane w tym samym mężczyźnie, początkowo
rywalizują ze sobą, ale ostatecznie dające tylko cierpienie uczucie do frywolnego Tirsisa i wzajemna zazdrość przemĳają,
ustępując miejsca szczerej przyjaźni.

Pomimo odmienności stylistycznej tej muzyki afekty zawarte w utworach są bardzo czytelne, a niezwykłe piękno
francuskich kompozycji tkwi niejednokrotnie w przejmującej harmonii i „subtelnej, delikatnej, lecz złożonej sztuce
melodycznej dekoracji” (David Tunley).

Dorota Zimna
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sobota, 17 października 2020
godz. 18:00

Sala Kina Pomorzanin
ul. Gdańska 10 w Bydgoszczy

Helena Bregar
sopran, taniec

Elżbieta Izdebska
sopran

Zespół Intemperata
w składzie:

Karolina Jesionek, Sławomir Drózd
flety traverso

Aleksandra Mutwicka
obój barokowy

Michał Marcinkowski, Marcin Tarnawski
skrzypce

Julia Karpeta
viola da gamba

Ewa Witczak
wiolonczela barokowa

Maria Wilgos, Klaudyna Żołnierek
lutnie/teorby/gitary barokowe

Dorota Zimna
klawesyn, kierownictwo muzyczne

Christophe Ballard (1641-1715)
Brunetes ou petits airs tendres, Livre I (1703):

Air J'avois crû qu'en vous aymant

Jean-Marie Leclair (1697-1764)
Deuxième récréation de musique, op. 8: Ouverture

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)
Comédie lyriquee Platée ou Junon jalouse RCT 53 (1749):

Air Soleil, suis de ces lieux

Jean-Marie Leclair (1697-1764)
Deuxième récréation de musique, op. 8: Sarabande

Michel-Pignolet de Montéclair (1667-1737)
Cantates à voix seule et avec simfonie (1706) - Cantate La Mort de Didon:

Air Je ne verrai done plus Enée!

Jean-Marie Leclair (1697-1764)
Deuxième récréation de musique, op. 8: Forlane

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)
Air Sans frayeur dans ce bois seule je suis venüe (Mercure Galant, 1680)

Jean-Marie Leclair (1697-1764)
Deuxième récréation de musique, op. 8:Menuet, Badinage

Michel Lambert (c.1610-1696)
Airs à une, II, III et IV parties avec la basse-continue (Ch. Ballard, 1689):

Air Ombre de mon amant
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Jehan Chardavoine (1538-ca' 1580)
Le recueil de plus belles et exellentes chansons
(1576, autor akompaniamentu - Pasquale Bouquet):

Un jour m'en allois seulette

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)
Divertissement Les Plaisirs de Versailles H.480 (1682):

Quel objet importun à mes yeux se présente?
Amour, viens animer ma voix

Christophe Ballard (1641-1715)
Brunetes ou petits airs tendres, Livre I (1703):

Air J'avois crû qu'en vous aymant
Trio Ah! Que ces Bois

Jean-Marie Leclair (1697-1764)
Deuxième récréation de musique, op. 8: Chaconne

Michel Lambert (1610-1696)
Livre d'Airs de differents autheurs (Ch. Ballard, 1691):

Air Goûtons un doux repos

Jacques-Martin Hotteterre (1674-1763)
Airs et brunettes à deux et trois dessus pour la fluttes traversières...
(ca'1710-30):

Air Goûtons un doux repos

Christophe Ballard (1641-1715)
Brunetes ou petits airs tendres, Livre I (1703):

J’aime Tircis
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Helena Breger (sopran)

absolwentka Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej
im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie dr hab. Małgorzaty
Greli oraz Pôle Supérieur Paris Boulogne-Billancourt w klasie śpiewu
barokowego prof. Isabelle Poulenard i prof. Elsy Maurus. Obecnie studiuje
dyrygenturę chóralną pod kierownictwemValérie Fayet w konserwatorium
nantejskim.

Jest laureatką i finalistką licznych konkursów, m.in. Międzynarodowego
Konkursu Śpiewu Barokowego we Froville i Międzynarodowego Konkursu
Wokalnego w Talsi (Łotwa).

Jej repertuar obejmuje muzykę od średniowiecza po współczesność.
Współpracuje jako solistka i chórzystka z zespołami Flores Myrtae
A. Žakowej, Consort Musica Vera J.B. Nicolasa, chórem kameralnym
Le Nocturnal, Ensemble Les Métaboles, Compagnie La Tempête oraz
Ensemble Zéné w Paryżu. Współtworzy Bregar Wilgos Trio, łączące grę
na instrumentach lutniowych, śpiew i taniec historyczny.

W swoim repertuarze posiada role Hiacynta i Melii z opery Apollo i Hiacynt
oraz Zuzanny z Wesela Figara W.A. Mozarta, Céphise i Vénus z L'Europe
Galante A. Campry, Endymione z opery F. Cavallego Calisto, Domiziana
z opery Il Tito A. Cestiego, Amore i Proserpina z Il Orfeo L. Rossiego, wiele
dzieł barokowej muzyki sakralnej i świeckiej (m.in. M.-A. Charpentiera,
J.S. Bacha, F. Couperina, M.-R. DeLalande’a, E.J. de la Guerre) oraz utwory
współczesnych kompozytorów (m.in. Sz. Godziemby-Trytka).

Artystka jest zaangażowana w śpiew tradycyjny (solistka bydgoskiej
Kapeli OldNova). Od 2011 roku szkoli warsztat tańca renesansowego oraz
francuskiego pod kierunkiem Any Yepes.
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Elżbieta Izdebska (sopran)

absolwentka Wydziału Wokalnego UMFC w Warszawie (klasa
dr D. Niemirowicza),WydziałuWokalno-Aktorskiego oraz Podyplomowego
Studium Wokalnego AMFN w Bydgoszczy (klasa prof. M. Greli).
Uczestniczyła w spektaklach Dydona i Eneasz (H. Purcell), Xerxes
G.F. Händel) oraz Eugeniusz Oniegin (P. Czajkowski). Za partię Romildy
(Xerxes) oraz Tatiany (Eugeniusz Oniegin) otrzymała nagrodę
Najciekawsza Osobowość Artystyczna w ramach Operowego Forum
Młodych w Bydgoszczy.

Podczas festiwalu Bydgoska Scena Barokowa 2019 realizowała partię
Maddaleny w La Resurrezione G.F. Händla oraz solową partię sopranową
w Requiem M. Zwierzchowskiego. Współorganizowała projekty
stowarzyszenia Akademia Muzyki Dawnej: Stabat Mater
G.B. Pergolesiego, Via Crucis w ramach obchodów Międzynarodowego
Dnia Muzyki Dawnej, Koncerty z Różą w Katedrze Bydgoskiej, Unquiet
Thoughts w Kościele Garnizonowym w Bydgoszczy, cykl Duelli Barocchi
oraz koncert Ecco la Primavera w Domu Polskim. Dwukrotnie otrzymała
Stypendium Artystyczne Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Jest aktywna zawodowo nie tylko jako wokalistka, ale i psycholog. Elżbieta
Izdebska jest absolwentką Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim, zwieńczonych
dyplomem naWydziale Psychologii UW. Obecnie jest w trakcie specjalizacji
z psychoterapii dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Jest dyrektorem artystycznym, głównym organizatorem i pomysłodawcą
festiwalu Bydgoska Scena Barokowa.
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Zespół Intemperata

grupa artystów, którzy za główny cel postawili sobie propagowaniemuzyki
wykonywanej na instrumentach historycznych. Trzon zespołu stanowią
absolwenci Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy,
współzałożyciele stowarzyszenia AkademiaMuzyki Dawnej, zrzeszającego
muzyków działających na gruncie historycznych praktyk wykonawczych,
kilkoro jest także wykładowcami w Katedrze Klawesynu, Organów i Muzyki
Dawnej bydgoskiej uczelni.

W skład zespołu wchodzi ponadto wielu instrumentalistów grających
wymiennie w zależności od aktualnie przygotowywanego repertuaru.
Poszczególni muzycy są związani z wieloma instytucjami kulturalnymi
w całej Polsce, prowadząc bogatą działalność artystyczną i pedagogiczną.

Zróżnicowany repertuar zespołu obejmuje zarówno znane dzieła muzyki
barokowej, jak i te rzadko wykonywane, które podczas koncertów
przyjmowane są z wielkim entuzjazmem. Szczególne miejsce
w repertuarze zespołu zajmuje muzyka polska. Efektem tych
zainteresowań jest m.in. płyta Gościniec/Alta Via, wydana w 2018 roku,
na której zespół zarejestrował utwory A. Jarzębskiego, M. Mielczewskiego
i S.S. Szarzyńskiego.

Zespół koncertował na terenie całej Polski, występując podczas takich
festiwali i cykli muzycznych jak Festiwal Muzyki Sakralnej MUSICA VERA
(Toruń), Bydgoski Festiwal Muzyczny, Dolnośląski Festiwal Muzyczny,
Baroque Session (Warszawa), Muzyka w Willi Blumwego (Bydgoszcz),
Klasykalia Muzyczne (Kłodzko), Koncerty wielkotygodniowe (Toruń),
Bydgoska Scena Barokowa 2019.
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Dorota Zimna

doktor sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka
(2015). Absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego
w Bydgoszczy w klasie klawesynu prof. dr hab. Urszuli Bartkiewicz (dyplom
z wyróżnieniem) i Podyplomowych Studiów Instrumentalistyki w tej samej
uczelni. Jest wykładowcą w Katedrze Klawesynu, Organów i Muzyki
Dawnej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, obecnie na stanowisku
adiunkta.

Uczestniczyła w pracach nad publikacją nutową Polska muzyka
klawiszowa. ZWydawnictwa Józefa Elsnera, na klawesyn lub fortepian pod
redakcją Urszuli Bartkiewicz. W 2016 roku ukazała się jej książka
Wariantywność obsady w twórczości instrumentalnej François Couperina.
Obsada a brzmienie utworu, wraz z płytą François Couperin – Compositeur
Royal. Jako członek zespołu Intemperata nagrała utwory A. Jarzębskiego,
M. Mielczewskiego, S.S. Szarzyńskiego, które znalazły się na płycie
Gościniec/Alta Via wydanej w 2018 roku.

Występowała jako solistka i kameralistka w całej Polsce, jak również
w Niemczech, Włoszech, Belgii, Czechach i na Ukrainie. Współpracuje
z wieloma zespołami i orkiestrami, m.in. z orkiestrami Neue Düsseldorfer
Hofmusik i Capella Bydgostiensis oraz zespołem Intemperata.

Jest wykładowcą oraz członkiem biura organizacyjnego Letnich Kursów
Metodycznych Muzyki Dawnej w Warszawie i Dni Muzyki Dawnej
w Bydgoszczy, od 2018 roku prezesem stowarzyszenia Akademia Muzyki
Dawnej.
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sobota, 24 października 2020
godz. 18:00

Sala Kina Pomorzanin
ul. Gdańska 10 w Bydgoszczy

Cappella Warmiensis Restituta
w składzie:

Marzena Michałowska sopran
Bartosz Rajpold kontratenor

Łukasz Wilda tenor
Maciej Straburzyński bas

Mikołaj Zgółka
skrzypce (koncertmistrz)

Kamila Guz skrzypce
Bartosz Kokosza wiolonczela

Krzysztof Sokołowski kontrabas
Paweł Hulisz, Filip Pysz trąbka

Urszula Stawicka pozytyw

Paweł Hulisz
kierownictwo muzyczne

Anonim
Offetorium III

Dei Gloriam – O Deus

Anonim
Litania Lauretanae BVM

Kyrie – Pater – Sancta Maria – Virgo Prudentissima – Rosa Mystica
Solus – Infirmorum – Regina Angelorum – Agnus Dei – Adagio-Agnus
Dei-Kyrie

J. Willer
Tercetto

Quis Nos Reparabit…

P. Homann
Msza C-dur

Kyrie – Christe – Gloria – Qui Tollis – Quoniam – Amen, Patrem
Et incarnatus – Et resurexit – Et vitam – Sanctus – Benedictus
Osanna – Agnus/Donna Nobis
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Zasadniczym zadaniem projektu Musica Warmiensis jest zwiększenie dostępu do twórczości polskich kompozytorów
i wykonawców w postaci koncertów odnoszących się do wielowiekowego dziedzictwa polskiej kultury muzycznej.
Planowane jest rozpropagowanie utworówwarmińskich kompozytorów za pomocą rękopiśmiennych zapisów nutowych
z XVIII wieku, odnalezionychw zbiorach BibliotekiWyższego SeminariumDuchownegoMetropoliiWarmińskiejHosianum
w Olsztynie.

Ich wagę i wartość artystyczną potwierdziła dr hab. Danuta Popinigis, prof. AM (Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki
w Gdańsku). Część utworów została skomponowana przez znanych z imienia i nazwiska, a część przez anonimowych
kompozytorów. Są to kompozycje wokalno-instrumentalne o charakterze sakralnym: litanie, msze, offertoria i inne. Jest
to przedsięwzięcie odkrywającą dawną tradycję muzyczną Warmii. Prezentowane utwory były grane przez warmińskie
kapele kościelne przed ok. 300 laty, a potem zostały zapomniane.

Większość zachowanych utworów dedykowana jest i była wykonywana przez kapelę kolegiacką z Dobrego Miasta
(Guttstadt). Działała ona od XVI wieku do 1810 roku. W jej skład wchodzili wikariusze, kościelny, dzwonnik i starsi
uczniowie szkoły kolegiackiej. Pod koniec XVI wieku szkoła kolegiacka w Dobrym Mieście była drugą co do rangi szkołą
naWarmii. Miała 5 klas i w 1572 roku liczyła 60 chłopców. Codziennie była jedna godzina śpiewu kościelnego. Uczniowie,
wykonując śpiewy i grając na instrumentach, stanowili podstawowy zespół wykonawczy na wszystkich nabożeństwach.
W 1820 roku kapela odrodziła się, ale już jako kapela parafialna.

Po kapeli dobromiejskiej zachował się do dziś bardzo niekompletny zbiór muzykaliów. Wśród zachowanych nut
największą grupę stanowią msze (21 kompozycji, m.in. Msza C-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta – KV 257), a wśród
nich 3 msze żałobne (m.in. Missa pro defunctis autorstwa Józefa Kozłowskiego). Są części zmienne mszy: ofertoria
i graduały. Są nieszpory, litanie, Sub tuum praesidium (Pod Twoją obronę), tercet Quis nos separabit, aria Amavit eum
Dominus. Większość zachowanych kompozycji pochodzi z XIX wieku. Z XVIII wieku pochodzą kompozycje autorów:
S. Bindera, I. Kaysera (1770, czterogłosowa aria de confessore, 2 skrzypiec, 2 trąbki i organy), F.J. Krausa (1771,
czterogłosowa Litania de BMV, 2 skrzypiec, 2 flety, 2 rogi i organy), V. Rathgebera (1730, msza czterogłosowa, 2 skrzypiec
i organy), A. Sacchiniego (1774, czterogłosowe ofertorium Veni Creator, 2 skrzypiec, 2 trąbki i organy) i J.B. Vanhala.
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Projekt Musica Warmiensis odkrywa dawną tradycję muzyczną
historycznej Warmii, wydobywając na światło dzienne utwory muzyki
sakralnej z XVIII i pierwszej połowy XIX wieku, wykonywane przez
tamtejsze kapele kościelne ok. 200-250 lat temu.

Dla potrzeb realizacji projektu został stworzony zespół wokalno-
instrumentalny Cappella Warmiensis Restituta, w którego skład wchodzą
muzycy grający na instrumentach historycznych i specjalizujący się
w wykonywaniu muzyki dawnej. Seria pierwszych trzech koncertów
w ramach projektu miała miejsce w 2019 roku. Były realizowane
w najbardziej reprezentatywnych kościołach historycznej Warmii: bazylice
kolegiackiej w Dobrym Mieście, bazylice konkatedralnej w Olsztynie
i bazylice archikatedralnej we Fromborku.

Tegoroczne koncerty są drugą odsłoną projektu Musica Warmiensis,
realizowaną dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Zabrzmiały m.in. na dziedzińcu bazyliki kolegiackiej w Dobrym Mieście
i we wnętrzu archikatedry we Fromborku.
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Paweł Hulisz

trębacz, aranżer, kompozytor, absolwent gdańskiej i bydgoskiej Akademii
Muzycznej. Na stałe współpracuje z Cappellą Gedanensis i Teatrem
Muzycznym w Gdyni.

Współtworzy zespoły Keepin Tradition Jazz Quartet, Krystyna Durys
Band, współpracuje m.in. z S. Grzeszczak, E. Lisowską, K. Bednarkiem,
zespołami Behemoth, Sound’n’Grease, Lady Pank, Coma. Z Sinfoniettą
Consonus nagrał 2 płyty: Symphonic Theater of Dreams i Exploration.
Stypendium Kulturalne Prezydenta Miasta Gdańska przyczyniło się
do nagrania solowej płyty SANACJA – Już taki ze mnie zimny drań
(przeboje polskiej muzyki z lat 20-tych i 30-tych XX w.).

Wykonuje muzykę barokową i klasyczną na instrumencie historycznym.
Jest założycielem zespołu Tubicinatores Gedanenses, z którym koncertuje
kontynuując starą, gdańską praktykę grania z wież (Turmmusik). Dzięki
mecenatowi Prezydenta Miasta Gdańska zespół zrealizował 2 płyty i jest
organizatorem festiwalu Muzyka z gdańskich wież.

Współpraca z organistą Andrzejem Szadejko doprowadziła do powstania
2 płyt o charakterze solowym: Rückpositiv (arie A. Scarlattiego, sopran
– S. Olszyńska), a także Rückpositiv e la bella tromba (utwory
kompozytorów włoskich XVII i XVIII w.).

Zajmuje się opracowywaniem starodrukówmuzycznych z XVII i XVIII wieku
z biblioteki PAN w Gdańsku (kantaty kompozytorów gdańskich), a także
zbiorów z Bibilioteki Hosianum w Olsztynie (XVIII-wieczna muzyka
liturgiczna). Jest kompozytorem Hejnału wykonywanego od 2017 roku
na rozpoczęcie i zakończenie Jarmarku Dominikańskiego w Gdańsku,
a także hejnału festiwalu Bydgoska Scena Barokowa, którego premiera
będzie miała miejsce podczas tegorocznej edycji.
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sobota, 7 listopada 2020
godz. 18:00

Sala Kina Pomorzanin
ul. Gdańska 10 w Bydgoszczy

Joanna Motulewicz (mezzosopran)
w partii Filandro

Marta Wryk (mezzosopran)
w partii Orsinda

Michał Sławecki (kontratenor)
w partii Uranio

Elżbieta Izdebska (sopran)
w partii Corinny

Aleksander Rewiński (tenor)
w partii Dafni

Barokowa Orkiestra Festiwalowa

Chór Kameralny AM w Bydgoszczy
Magdalena Filipska

przygotowanie chóru

Marcin Tarnawski
kierownictwo muzyczne

Nicola Porpora (1686-1768)
Filandro

Współczesne prawykonanie po 273 latach

Komedia pasterska w trzech aktach z muzyką do słów Vincenzo Cassaniego,
wystawiona na dworze w Dreźnie w dniu urodzin Jej Królewskiej i
Elektorskiej Mości księżnej Marii Antonii Walpurgis na zamówienie Jego
Wysokości Augusta III, króla Polski i elektora Saksonii, dnia 18 lipca 1747 r.
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Choć urodzony w Neapolu Nicola Porpora (1686-1768) napisał 12 serenat, 14 oratoriów, 135 świeckich kantat,
kilkadziesiąt innych kompozycji wokalnych i instrumentalnych, stał się sławny dzięki swojej twórczości operowej.
A uwielbiany dlatego, że miał niezrównany talent do uczenia śpiewu. Wśród jego uczniów byli Metastasio, Farinelli,
Cafarelli, Uberti, Haydn. Choć jego uczniowie robili światowe kariery, on sam umarł w biedzie, a koszty pogrzebumusiały
być sfinansowane przez charytatywny koncert.

Muzyczna kariera Porpory była naznaczona piętnem rywalizacji; najpierw z Alessandro Scarlattim w Neapolu, potem
z Leonardo Vincim w Rzymie i Wenecji oraz z Georgiem Friedrichem Händlem w Londynie. Także w Dreźnie (gdzie
przeniósł się w 1747 roku, by zostać nauczycielem śpiewu Marii Antonii Walpurgis, synowej Augusta III, króla Polski
i elektora Saksonii) napotkał rywala, znanego mu zresztą jeszcze z Wenecji. Był nim Johann Adolph Hasse. Rywalizację
tę podsycał dodatkowo konflikt między światowej sławy sopranistką Faustyną Bordoni, prywatnie żoną Hassego,
a Reginą Mingotti, uczennicą i mecenaską Porpory.

Na zamówienie króla Augusta III Porpora napisał operę Filandro do słów istniejącego już libretta autorstwa Vincenzo
Cassaniego (ok. 1677-1732), L’incostanza schernita, wystawionegow 1727 rokuwWenecji w Teatro San Samuele zmuzyką
Tomasa Albinoniego. Premiera Filandro miała miejsce 18 lipca 1747 w Dreźnie (Hofoper) z okazji urodzin Jej Królewskiej
i Elektorskiej Mości księżnej Marii Antonii Walpurgis. W partii Corinny wystąpiła wspomniana już Regina Mingotti. Był
to zresztą jej pierwszy publiczny występ w Dreźnie.

Przedostatnia opera w twórczości sławnego już ówcześnie neapolitańskiego kompozytora stanowi – w treści
– osiemnastowieczny odpowiednik dzisiejszej komedii romantycznej. Przybycie głównego bohatera na (zdawałoby się)
idylliczną wyspę szczęśliwości odsłania toczące się gry miłosne, w których kochankowie nie mogą być pewni nie tylko
szans na powodzenie swoich zamiarów, ale także swoich własnych uczuć.

Narracja prowadzona w recytatywach odsłania kolejne wątki wzajemnych relacji, intrygi, żarty i zabawne sytuacje
(jak wyjątkowa scena z Echem, pełna słownych gier). W ariach dominuje popis umiejętności wokalnych poprzedzony
błyskotliwymi wstępami orkiestry, iskrzącymi się od ozdobników i wykwintnych figur.

Po swojej premierze na drezdeńskim dworze Filandro nie był nigdy wystawiony. Zostanie zaprezentowany na Bydgoskiej
Scenie Barokowej po raz pierwszy po 273 latach.

Marcin Tarnawski / Michał Orzechowski
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Pewien Filandro, młodzieniec niezwykle biegły – jak ukaże komedia – w sztuce miłosnej oraz wyjątkowo niestaływwyborze
obiektów uczuć, opuszcza ziemię ojczystą, aby szukać gdzie indziej szczęścia w miłości, której nie znalazł w swoim kraju.
Podczas podróży morskiej zaskakuje go sztorm. Rozbĳa się przy skale podwodnej. Wiatr i burza popychają małą łódkę,
w której ocalał Filandro, do brzegów Cytery, wyspy poświęconej Wenus, bogini miłości.

Na tej wyspie, jak się zdaje, wszyscy wiodą życie pasterskie. Tam rozbitek zostaje przyjęty przez pasterzy, którzy litują
się nad jego losem. Uranio, najbardziej szanowany pasterz na wyspie, przyjmuje go w swojej chacie i zapewnia opiekę.
Jednakże Filandro źle odpłaca się za uprzejmość gospodarza, gdyż wpadamuw oko Orsinda, którą Uranio kocha nad życie.
Niemal natychmiast zakochuje się też w Corinie, ukochanej pasterza Dafnisa, przyjaciela Urania.

Głównym wątkiem opery jest właśnie owa niestałość Filandra w uczuciach, wokół której skupiają się inne, poboczne wątki
miłosne. Dzięki temu dzieło zyskuje charakter komiczny. Miłość zostaje przedstawiona w sposób żartobliwy, nie zaś jako
uczucie przynoszące ból i cierpienie. Takie przestawienie miłości podnosi widza na duchu i rozbawia go nowym rodzajem
komizmu. Ta komedia, napisana na szczególną okoliczność, zachowuje cechy dramatu pasterskiego, ukazującego życie
pasterzy.

z libretta, tłumaczenie: Alicja Raczyńska

Sceneria Aktu Pierwszego
Plaża nad morzem podczas burzy. Z jednej strony widok na świątynię Wenus. Na morzu widać łódź popychaną
przez burzę w kierunku plaży. Na plaży stoją nimfy i pasterze, którzy ją obserwują.

Scenaria Aktu Drugiego
Wioska otoczona przez wzgórza, chatki pasterzy, sceny i zajęcia typowo z życia wiejskiego.

Aktu Trzeciego
Sceneria górska i groty przy drodze prowadzącej do świątyni Kupidyna.
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Joanna Motulewicz (mezzosopran)w partii Filandro

ukończyła studia na Wydziale Wokalnym UMFC w Warszawie w klasie
profesor Jolanty Janucik. Jest finalistką Międzynarodowego Konkursu
Wokalnego Grand Prix de l’Opera w Bukareszcie (2013) oraz finalistką
i laureatką czwartej nagrody oraz nagrody dla najlepszego głosu altowego
w Międzynarodowym Konkursie Cantate-Bach w Greifswaldzie
w Niemczech (2011). W latach 2013-15 była uczestniczką Akademii
Operowej przy Teatrze Wielkim – Operze Narodowej.

Występowała m.in. na deskach Teatru Wielkiego – Opery Narodowej,
Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, Opery Bałtyckiej wGdańsku,
Theater an der Wien, Opery we Frankfurcie nad Menem, Opery w Grazu,
a także w ramach Opera Classica Europa we Frankfurcie i Festiwalu Oper
Barokowych Dramma per Musica w Warszawie, kreując role w operach
Carmen (rola tytułowa oraz Mercedes), Straszny dwór (Jadwiga), Traviata
(Flora Bervoix), Czarodziejski flet (Trzecia Dama), Zemsta nietoperza
(Książę Orlofsky, wdowa Łarina), Nabucco (Fenena), Pasażerka (Bronka),
Tryptyk (Przeorysza), Przygodach Lisiczki Chytruski (Pani Leśniczowa,
Sowa), Straszny dwór (Marta), Farnace (Selinda), Alcina (Bradamante),
Kandyd (Staruszka), Penelopa (Euryklea) oraz musicalach Korczak (Łucja)
i Skrzypek na dachu (Fruma Sarah).

Z repertuarem koncertowym artystka występowała m.in. w Filharmonii
Narodowej, Krakowskiej, Śląskiej, Pomorskiej, Opolskiej, Zielonogórskiej
i Podkarpackiej.

Współpracowała ze znakomitymi dyrygentami, takimi jak: J. Mallwitz,
A. Yurkevych, Ch. Gedschold, L. Hussain, Ł. Borowicz, J.M. Florêncio,
J. Debus, M. Dondajewski, Ch. Campestrini, Cz. Grabowski, M. Klauza,
J.A. Modeß, J. Marsymiuk, M. Nowakowski, J.Hrusa, T. Tokarczyk,
H. Richter, T. Wicherek, J. Burzyński, A. Banaszak.
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Marta Wryk (mezzosopran)w partii Orsindy

ukończyła Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina w Warszawie oraz
nowojorską Manhattan School of Music. Koncertowała m.in. w Kölner
Philharmonie, Philharmonie Luxembourg, Düsseldorf Tonhalle, De Biljoke
Muziekcentrum (Gandawa), Stadthalle Bayreuth, ECM K. Pendereckiego
(Lusławice), Symphonie Space (Nowy Jork), Chopin Foundation (Miami),
Concertgebouw (Amsterdam), NOSPR (Katowice).

Gościła na wielu scenach operowych (m.in. Köln, Bonn, Münster, Virginia,
Saarbrücken, Wiesbaden) wykonując partie Aglaonice (Orfeusz
Ph. Glassa), Cherubina (Wesele Figara), Smetona (Anna Bolena), Hänsel
(Hänsel und Gretel), Oberto (Alcina), Gianetty (Eliksir Miłości), Mercédès
(Carmen), Drugiej Damy (Czarodziejski Flet), Suzuki (Madame Butterfly),
Wellgunda (Złoto Renu, Zmierzch Bogów), Siegrune (Walkiria), Maddaleny
(Rigoletto), Javotte (Manon).

Jako wykonawczyni muzyki dawnej współpracowała z orkiestrami
Les Ambassadeurs, Capellą Cracoviensis, {oh!} Orkiestrą Historyczną,
Musicae Antiquae Collegium Varsoviense, na polu muzyki współczesnej
– z Notabu Ensmeble, Spectra Ensemble oraz polskim kompozytorem
Tomaszem Prasqualem, który specjalnie dla niej napisał partię altu
w Rozmowach ze Śmiercią.

Jest laureatką konkursów Marcelli Sembrich Kochańskiej, Career Bridges
(Nowy Jork), Międzynarodowego Konkursu Wokalnego w Gorizii oraz
finalistką konkursu Belvedere (2014). Za swoje osiągnięcia została
nagrodzona stypendiami Ministra Edukacji, Prezesa Rady Ministrów oraz
Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich.
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Michał Sławecki (kontratenor) w partii Uranio

jest absolwentem Wydziału Wokalnego Uniwersytetu Muzycznego
im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. Artura Stefanowicza.
Już jako student zadebiutował w Operze na Zamku w Szczecinie jako
Książę Orlofsky w Zemście nietoperza. Artysta wykonywał na scenie takie
partie jak Pierwsza Wiedźma (Dydona i Eneasz), Neron (Koronacja Poppei
i Agrippina), tytułowa rola w Rinaldo, Cherubin (Wesele Figara) oraz
tytułowa rola w Voyagerze S. Kupczaka.

Angaże artysty w latach 2017-2020 to role Stefana w Romeo i Julii (Opera
Śląska w Bytomiu), Konia-Marynarza (Teatr Wielki w Łodzi, prapremiera
opery Człowiek z Manufaktury R. Janiaka), Cherubina (Warszawska Opera
Kameralna), rola tytułowa w prapremierze opery K. Nepelskiego Ptasiek
(Festiwal Operowy Tête à Tête w Londynie), Nerona w Agrippinie (Festiwal
Oper Barokowych Dramma per musicawWarszawie), Księcia Orlofsky’ego
(Opera na Zamku w Szczecinie).

Michał Sławecki jest znany z interpretacji dzieł współczesnych,
współpracuje z takimi polskimi kompozytorami jak P. Mykietyn,
B. Chajdecki, M. Zieliński, A. Zarycki. Występował m.in. w Filharmonii
Narodowej w Warszawie, Filharmoniach w Szczecinie, Gdańsku
i Bydgoszczy, Operze Śląskiej w Bytomiu, Teatrze Polskim w Warszawie,
Teatrze Wielkim Operze Narodowej, Operze Nova w Bydgoszczy, Operze
na Zamku w Szczecinie, Teatre Manoel na Malcie. Z repertuarem
koncertowym występował na Litwie, Łotwie, Malcie, we Francji,
Niemczech, Grecji, Austrii, Południowej Afryce, Serbii i w Kazachstanie.
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Aleksander Rewiński (tenor)w partii Dafni

ukończył Wydział Wokalny UMFC wWarszawie, gdzie studiował pod kier.
Jerzego Knetiga oraz Universität Mozarteumw Salzburgu, na specjalizacji
Pieśń i Oratorium pod kier. Wolfganga Holzmaira i Bernda Valentina.

Koncertował m.in. w Teatro alla Scala, Theater an derWien iWarszawskiej
Operze Kameralnej. Występował w licznych produkcjach operowych,
wcielając się m.in. w postacie Aeolusa (The Tempest Purcella), Arnalty
(L'incoronazione di Poppea Monteverdiego), Księdza spowiednika
(Dialogues des Carmélites Poulenca), Micuccia Fabri (Limonen aus Sizilien
Trojahna), Orlanda (Orlando Paladino Haydna), Lysandra (A Midsummer
Night's Dream Brittena), jednego z Lehrbuben (Die Meistersinger von
NürnbergWagnera), Porucznika (La Scuola de' Gelosi Salierego), Balaama
(premiera opery Moses Rubinsteina), Renaud (Armide Lully’ego),
za co otrzymał nominację do Teatralnej Nagrody Muzycznej im. J. Kiepury
za Najlepszy Debiut Męski). Wykonuje również dzieła oratoryjne XVIII i XIX
w., pieśń niemiecką i polską, francuską chanson, angielską kameralistykę
wokalną, repertuar XX w. i muzykę współczesną.

W 2020 r. wydana została płyta z nagraniem metaopery A. Karałowa
De Invitatione Mortis, w której wykonał partię Euthanatosa. Jest
członkiem sekstetu wokalnego proMODERN, wykonującego utwory
kompozytorów współczesnych (Penderecki, Łukaszewski, Panufnik,
Tabakiernik, Stockhausen). Swoją działalność koncertową realizował
w Polsce, Austrii, Niemczech, Włoszech, Francji, Czechach, Luksemburgu,
Wielkiej Brytanii, Antwerpii, na Węgrzech i Malcie.
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Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Bydgoszczy

powstał w 1986 r. z inicjatywy Janusza Staneckiego. Członkami
są studenci Wydziałów: Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej;
Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku oraz Wydziału
Instrumentalnego. Obecnie Dyrygentem Chóru jest Magdalena Filipska.W
zakresie emisji głosu z zespołem współpracuje Dorota Nowak.

Chór koncertuje w kraju i za granicą, współpracuje z orkiestrami
Filharmonii Pomorskiej oraz Gorzowskiej. Ma w swoim ponad 34-letnim
dorobku ok. 750 koncertów, uczestnictwo w ponad 60 konkursach
i festiwalach, a także 50 zdobytych nagród i wyróżnień.

Najważniejsze osiągnięcia Chóru Kameralnego tylko w ostatnim dziesię-
cioleciu to między innymi:

I Nagroda (kat. chóry kameralne), II Nagroda (kat. chóry mieszane), dwie
III Nagrody (kat. muzyka sakralna i współczesna) oraz Specjalne
Wyróżnienie Jury za najlepsze wykonanie utworu współczesnego –
Międzynarodowy Konkurs Chóralny w Sankt Petersburgu (Rosja, 2012);
udział w Międzynarodowym Festiwalu Chórów w Missoula (USA) oraz
koncerty w Chicago (2013); II Nagroda – Cork International Choral Festival
(Irlandia, 2015); koncerty w ramach projektu Feliks Nowowiejski – wielki
kompozytor i patriota. W 70. rocznicę śmierci (Chicago, Lemont, NowyJork,
Waszyngton, 2016); Grand Prix – Międzynarodowy Festiwal Muzyki
Chóralnej im. F. Nowowiejskiego w Barczewie (2017); Grand Prix
– Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej w Ohrid (Macedonia, 2017);
I miejsce (kat. chóry mieszane), III miejsce (kat. muzyka ludowa)
– Międzynarodowy Konkurs Chóralny w Busan (Korea Południowa, 2018);
2 III Nagrody (kat. chóry mieszane i muz. współczesna) – II Międzynarodowy
Konkurs Chóralny w Tokio (Japonia, 2019).
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Magdalena Filipska

chórmistrz, dyrygent, pedagog, akompaniator i aranżer. Ukończyła
z wyróżnieniem Wydział Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej
AMFN w Bydgoszczy w klasie prof. Janusza Staneckiego oraz
Podyplomowe Studia Chórmistrzowskie w klasie prof. Marcina Tomczaka,
prof. Benedykta Błońskiego oraz prof. Ryszarda Handke.

W 2019 r. uzyskała tytuł doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie
artystycznej dyrygentura.

Była wielokrotną stypendystką Marszałka Województwa Kujawsko-
Pomorskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydenta
Miasta Bydgoszczy, laureatką II i III nagrody podczas Wydziałowych
Konkursów Dyrygentów Chóralnych w AM w Bydgoszczy. Od 2006 r. jest
drugim dyrygentem i aranżerem Orkiestry Mandolinowej Campanella
w Cekcynie, którą prowadzą Anna i Adam Filipscy. Za działalność
artystyczną otrzymała Złotą Odznakę Honorową Polskiego Związku
Chórów i Orkiestr.

Od 2013 r. jest pracownikiem AM w Bydgoszczy, obecnie na stanowisku
adiunkta. W latach 2012-2018 była kierownikiem artystycznym Żeńskiego
Zespołu Wokalnego SIGMA Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji
Muzycznej AM w Bydgoszczy, z którym zdobyła najwyższe nagrody
podczas międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów chóralnych oraz
dokonała kilku prawykonań kompozycji Sz. Godziemba-Trytka.

Od 2018 roku jest dyrygentem Chóru Kameralnego Akademii Muzycznej
w Bydgoszczy, z którym współpracuje od 2012 r., odnosząc sukcesy w kraju
i za granicą (Japonia, Korea Południowa, Macedonia, USA, Irlandia,
Austria, Rosja).
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Marcin Tarnawski

skrzypek, dyrygent, wykładowca. Od rozpoczęcia studiów w 2003 roku
związany z AkademiąMuzyczną im. Feliksa Nowowiejskiegow Bydgoszczy.
Ukończył studia w zakresie gry na skrzypcach, na skrzypcach barokowych
oraz dyrygentury symfoniczno-operowej. W latach 2007-2016 muzyk
orkiestry Opery Nova, w latach 2006-2007 oraz 2016-2020 – Toruńskiej
Orkiestry Symfonicznej.

Główną działalność artystyczną koncentruje na wykonywaniu
i propagowaniu muzyki dawnej. Współpracuje z zespołami Arte dei
Suonatori, Intemperata, orkiestrą Fundacji Akademia Muzyki Dawnej
w Szczecinie. Jeden z założycieli i członek stowarzyszenia Akademia
Muzyki Dawnej – organizatora festiwalu Bydgoska Scena Barokowa.

Wykładowca w Katedrze Klawesynu, Organów i Muzyki Dawnej bydgoskiej
Akademii Muzycznej. Organizator i wykładowca Letnich Kursów
Metodycznych Muzyki Dawnej wWarszawie.

Poza działalnością czysto muzyczną poświęca się pracom organizacyjnym
w ramach akademickiego projektu Sztuka Doskonałości, tj. stworzenie
i funkcjonowanie serwisu internetowego OpenMusicReview.art czy
organizacja wykładów on-line.

Podczas pierwszej edycji festiwalu Bydgoska Scena Barokowa w 2019 roku
poprowadził wykonanie Oratorium La Resurrezione G. F. Händla podczas
koncertu otwierającego festiwal. Wspólnie z zespołem Intemperata
wystąpił na koncercie prezentującym twórczość polskich kompozytorów
baroku; uczestniczył również we współczesnym prawykonaniu Requiem
Mateusza Zwierzchowskiego.

sylwetka Elżbiety Izdebskiej
znajduje się na stronie 39,
w ramach omówienia koncertu
OgrodyWersalu
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Barokowa Orkiestra Festiwalowa

powstała w 2019 roku, na potrzeby realizacji projektów
festiwalu Bydgoska Scena Barokowa.

Podczas festiwalu Bydgoska Scena Barokowa 2019 orkiestra
wzięła udział w dwóch ambitnych projektach. Pierwszym
z nich, stanowiącym inaugurację festiwalu, było wykonanie
Oratorium La Resurrezione Georga Friedricha Händla pod
kierownictwem Marcina Tarnawskiego. Podczas drugiego
projektu, realizowanego pod kierownictwem Michała
Marcinkowskiego, zaprezentowane zostało Requiem Mateusza
Zwierzchowskiego, którego rękopis przechowywany jest w
Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Było to pierwsze
współczesne wykonanie tego dzieła na instrumentach
historycznych.

Orkiestra zaprasza do współpracy muzyków z całej Polski,
specjalizujących się w wykonawstwie muzyki dawnej na
instrumentach historycznych. Podczas tych dwóch projektów
Barokowa Orkiestra Festiwalowa miała okazję współpracować
ze znakomitymi muzykami, wśród których znaleźli się wokaliści:
Ingrida Gápová, Artur Janda, Przemysław Baiński, Wanda
Franek, Jadwiga Niebelska-Deshmukh, Elżbieta Izdebska, jak
również zespoły wokalne: Chór Kameralny Akademii Muzycznej
w Bydgoszczy oraz Zespół Wokalny Chóru Polskiego Radia.

obój barokowy
Aleksandra Mutwicka

trąbka naturalna
Michał Tyrański

Emil Miszk

róg naturalny
Alicja Fortuna

Dominika Stencel

skrzypce barokowe
Mikołaj Zgółka (koncertmistrz)

Michał Marcinkowski
Łukasz Nazarczuk

Katarzyna Szewczyk
Natalia Tyrańska

Ewa Żołyniak-Adamska

altówka barokowa
Dymitr Olszewski

wiolnczela barokowa
Jakub Kościukiewicz

Ewa Witczak

kontrabas
Łukasz Macioszek

teorba, gitara barokowa
Witold Wilgos

klawesyn
Justyna Woś

kierownictwo muzyczne
Marcin Tarnawski
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oświetlenie sceny,
koordynacja techniczna
LSV TECHNIKA

koordynacja techniczna
Dorota Zimna, Szymon Szetela,
EwaWitczak, Michał Orzechowski,
Iga Dąbrowska, Marcin Tarnawski,
Justyna Woś, Elżbieta Izdebska,
Sławomir Drózd

koordynacja wolontariatu
Sławomir Drózd

identyfikacja wizualna
projekty graficzne, skład
Marcin Pietras mapi+

Dyrektor Festiwalu
Elżbieta Izdebska

Prezes Stowarzyszenia
Akademia Muzyki Dawnej
Dorota Zimna

edycja nut opery „Filandro”
Maciej Łukaszuk

tłumaczenie libretta opery „Filandro”
Alicja Raczyńska

korekta tekstów
Dorota Zimna, Michał Orzechowski

rejestracja video
Ewa Skonieczna - film i fotografia

rejestracja audio
Łukasz Rafiński

fotografia
Dariusz Gackowski

produkcja
Dorota Zimna, Elżbieta Izdebska

promocja
Marcin Tarnawski, Iga Dąbrowska

PR / fundraising / promocja
Elżbieta Izdebska, Michał Orzechowski
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