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1 WRZEŚNIA 
GODZ. 19:30

Andrzej Chorosiński
- organy

Grzegorz Mielimąka
- dyrygent

Orkiestra Koncertowa 
Reprezentacyjnego Zespołu 
Artystycznego Wojska Polskiego

KONCERT 
INAUGURUJĄCY 
54. WRZESIEŃ 
JELENIOGÓRSKI

PROGRAM:

J o h a n n  S e b a s t ia n  B a c h  o685-1750) 
Toccata d moll /BWV 565/

ALEXANDRE GU ILM AN NT (1837-1911)
I Symfonia d moll

Introduction et Allegro
Pastorale
Finał

B e d r ic h  Sm e t a n a  o824-1884)
Wełtawa (transkrypcja AChorosiński)

M ODEST M USORGSKI (1839-1881) 
Obrazki z wystawy



ANDRZEJ
CHOROSIŃSKI

ANDRZEJ CHOROSIŃSKI studia w warszawskiej 
Akademii Muzycznej w klasie organów Feliksa 
Rączkowskiego, ukończyłz wyróżnieniem w 1972 
roku. W latach 1969-1974 odbył studia kompozy
torskie pod kierunkiem Tadeusza Paciorkiewicza. 
W 1972 roku uczestniczył w kursie mistrzowskim 
prowadzonym przez Floor Peetersa w Belgii. 
W tym samym roku otrzymał nagrodę specjalną 
na konkursie improwizacji organowej w Kilonii. 
Koncertował niemal we wszystkich krajach Eu
ropy, a także w Izraelu, USA, Kanadzie,Australii , 
Korei Południowej i Japonii. Występował w tak 
renomowanych miejscach jak m.in. Filharmonia 
Narodowa w Warszawie, Koncerthuset w Sztok
holmie, Sala im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie, 
Katedra Notre Dame w Paryżu, King's College 
Chappel w Cambridge, Auli im. Pawła VI w Waty
kanie czy Katedrze Św. Patryka w Nowym Jorku. 
Town Hall w Adelajdzie
Dokonał licznych nagrań radiowych i telewizyj
nych w kraju i za granicą. Nagrał też ponad 20 płyt 
LP i CD dla takich firm jak: Polskie Nagrania, Ve- 
riton, EMI-Electrola, Life Records, DUX, Musicon, 
Dabringhaus Grimm, Megavox.
W roku 2003 Związek Producentów Audio-Video 
przyznał tytuł „Podwójnej Platynowej Płyty" pły
cie CD nagranej w Bazylice w Licheniu.
Jest autorem licznych, autorskich transkrypcji 
utworów orkiestrowych na organy, m.in. utwo
rów A.Vivaldiego, C. Saint Saensa, M.Rimskie- 
go Korsakowa, M.Mussorgskiego, B.Smetany 
Znaczące miejsce w działalności Andrzeja Cho- 
rosińskiego zajmuje praca pedagogiczna. W  ro
ku 1992 otrzymał tytuł naukowy Profesora sztuk 
muzycznych. Jest profesorem klas organów Uni
wersytetu Muzycznego F.Chopina w Warszawie, 
Akademii Muzycznej im./ K.Lipińskiego we Wro
cławiu oraz na Wydziale Pedagogiczno-Artystycz-

nym Uniwersytetu im A.Mic- 
kiewicza w Poznaniu. W latach 
1987-1993 był prorektorem, 
a w latach 1993-1999 sprawo
wał godność rektora Akade
mii Muzycznej im F.Chopina 
w Warszawie. W  latach 1993
- 2000 był członkiem Prezy
dium AECAM - Stowarzyszenia 
Rektorów Europejskich Uczel
ni Muzycznych.
Sprawował również godność 
przewodniczącego Konferen
cji Rektorów Uczelni Artystycz
nych w Polsce - KRUA.
W latach 1997-2002 był dyrektorem artystycznym 
Państwowej Filharmonii im L.Różyckiego, zjego 
inicjatywy przemianowanej na Filharmonię Dol
nośląską.
Posiada liczne odznaczenia i nagrody, m.in. Krzyż 
Kawalerski, Zasłużonego Działacza Kultury, Złoty 
Krzyż Zasługi, medal „Ecclesiae Populoque Servi- 
tium Praestanti",„Gloria Artis".
W roku 2008 otrzymał tytuł Doktora Honoris Cau
sa Keymung University w Południowej Korei.
Jest honorowym obywatelem miast Frombork 
.Jelenia Góra, Kłodzkoi Polanica Zdr. przyznanych 
za zasługi w popularyzowaniu kultury muzycz
nej .
Jest konsultantem i autorem licznych projektów 
w zakresie budownictwa organowego w Polsce 
/ Bazylika w Licheniu, Sala Opery i Filharmonii 
Podlaskiej w Białymstoku, Kościół Wszystkich 
Świętych w Warszawie/ Niemczech, Kanadzie 
i Japonii. Jest Rzeczoznawcą Ministra Kultury 
Dziedzictwa Narodowego do spraw budownic
twa organowego.



GRZEGORZ
MIELIMĄKA

GRZEGORZ MIELIMĄKA urodził się w 1954 roku 
w Rybniku. Abiturient Państwowej Szkoły Mu
zycznej w Rybniku w klasach fortepianu i fletu 
oraz absolwent Wydziału Rozrywkowego Akade
mii Muzycznej w Katowicach.
Od 1977 roku związany ze szkolnictwem arty
stycznym, początkowo, jako nauczyciel gry na 
flecie oraz akompaniator, a następnie organiza
tor i pierwszy dyrektor Państwowej Szkoły Mu
zycznej w Żorach. Jednocześnie, przez szereg 
lat działał w amatorskim ruchu muzycznym, pro
wadząc m.in. Orkiestrę Rybnicko-Jastrzębskiego 
Gwarectwa Węglowego oraz Orkiestrę Dętą KWK 
„Krupiński" w Suszcu, z którym to zespołem doko
nał pierwszych nagrań płytowych, a także zdobył 
wiele nagród na festiwalach regionalnych i ogól
nopolskich.
W  1991 roku objął stanowisko kierownika arty
stycznego oraz dyrygenta Orkiestry Koncerto
wej Wojska Polskiego im. Stanisława Moniuszki 
w Warszawie. Zespół ten w styczniu 2004 roku 
został włączony w struktury Reprezentacyjnego 
Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, a Grze
gorz Mielimąka do dnia dzisiejszego pełni funkcję 
kierownika tegoż Zespołu. Nieomal dwudziesto
letni okres pracy z Orkiestrą Koncertową zaowo
cował ponad tysiącem koncertów, szeregiem to- 
urnees w kraju i zagranicą m.in. po Belgii, Chinach, 

Francji, Litwie, Niemczech, 
Y-'"':Nfv Szwajcarii i Włoszech, a także

uczestnictwem w festiwalach 
muzycznych: Wratislavia 
Cantans, Festiwal Joanny 
D'Arc w Orleanie i Festiwalu 
im. Jana Kiepury w Kryni
cy. Z Orkiestrą Koncertową 
Grzegorz Mielimąka dokonał 
również szeregu nagrań pły
towych, muzyki oratoryjnej 
oraz filmowej - do filmów 
Duże zwierzę i Przeprowadz
ki. Poprowadził także prawy

konania wielu utworów polskich kompozytorów 
współczesnych: Juliusza Łuciuka, Pawła Łuka
szewskiego,
Macieja Małeckiego, Stanisława Moryto i Mariana 
Sawy. Od 1997 roku Grzegorz Mielimąka przez 
dziesięć lat przygotowywał muzycznie i prowa
dził Noworoczną Galę Cyrkową w Stuttgarcie, 
dyrygując ponad pięciuset przedstawieniami. 
Od 2000 roku współpracuje z Uniwersytetem 
Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, 
prowadząc coroczne koncerty Orkiestry Dętej 
tejże uczelni, zaś w 2008 roku, rozpoczęła się jego 
współpraca z Akademią Muzyczną w Katowicach, 
gdzie również dyryguje akademicką Orkiestrą 
Dętą. Oprócz działalności dyrygenckiej Grzegorz 
Mielimąka zajmuje się pedagogiką muzyczną, 
instrumentuje, aranżuje i akompaniuje jako pia
nista.



ORKIESTRA KONCERTOWA 
REPREZENTACYJNEGO ZESPOŁU 
ARTYSTYCZNEGO WP

ORKIESTRA KONCERTOWA REPREZENTACYJ
NEGO ZESPOŁU ARTYSTYCZNEGO WP jest 
kontynuatorką i spadkobierczynią tradycji Orkie
stry Reprezentacyjnej Komendy Miasta Warszawy 
(1918-25), Orkiestry Reprezentacyjnej Batalionu 
Stołecznego - zorganizowanej w 1938 r. Pod ko
niec dziatań wojennych, jesienią 1944 r. w Lublinie 
powołana została jako Orkiestra Reprezentacyjna 
Wojska Polskiego. W 1977 r. przemianowano ją na 
Centralną Orkiestrę Reprezentacyjną WP, a w 1989 
r. na Orkiestrę Koncertową WP. Od stycznia 2004 r. 
nosi nazwę obecną. Jej siedzibą jest Warszawa. 
Orkiestra przechodziła różne etapy artystycznego 
rozwoju. Swoją działalność rozpoczęła pełniąc 
funkcje reprezentacyjne, ciągle doskonaląc swój 
profil artystyczny, wzbogacając instrumentarium 
i repertuar, co pozwoliło jej uzyskać nie tylko 
czystość i miękkość brzmienia na miarę orkiestry 
symfonicznej, lecz także rozszerzyć możliwości 
wykonawczo-programowe. Zespół może po
szczycić się liczbą ponad 10 tysięcy koncertów 
oklaskiwanych przez wielomilionową widownię, 
nagraniami kilkudziesięciu tytułów płytowych, 
programami telewizyjnymi i radiowymi, wywia
dami w prasie, a także nagraniami do filmów 
z udziałem na planie.

Orkiestra Koncertowa Repre
zentacyjnego Zespołu Ar
tystycznego posiada cztery 
rodzaje kostiumów. W  zależ
ności od charakteru koncertu 
występuje w dwóch rodzajach 
mundurów historycznych, 
w mundurach współczesnych 
polskich Sił Zbrojnych, a także 
we frakach. Do tradycji OKWP 
należy przekazywanie młod
szym pokoleniom muzyków 
najcenniejszych wartości wza
jemnego szacunku i miłości 
do sztuki. Dowodem na to jest działające Koło 
Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych, wywo
dzących się ze środowiska muzycznego, które 
od pierwszych dni istnienia orkiestry pomagało 
kreować jej wizerunek. Od stycznia 2004 r. Orkie
stra pozostaje w strukturach Reprezentacyjnego 
Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.



2 WRZEŚNIA 
GODZ. 20:00

MIS SA
GREGORIANA

Schola Gregoriańska Wyższego 
Seminarium Duchownego 
Diecezji Legnickiej

ks. Daniel Gołębiowski -dyrygent

Repertuar wykonywany 
w czasie Mszy świętej:

O r d in a r iu m  M issa e

Kyrie, Sanctus, Agnus Dei - Msza IV 
Gloria - Msza VIII 
Credo III

P r o p r iu m  M issa e

Introitus: Da Pacem Domine 
Offertorium: Ubi caritas 
Communio: Ave verum

AdoroTe devote

Śpiew na uwielbienie:
- GloriaTibiTrinitas

Śpiew na zakończenie:
- SubTuum Praesidium



LEGNICKI CHÓR 
SEMINARYJNY

25 marca 1993 roku Ks. Biskup Tadeusz Ry
bak, Pierwszy Biskup Legnicki powołał do 
istnienia Wyższe Seminarium Duchow
ne Diecezji Legnickiej. Zgodnie z myślą 
i posłannictwem Kościoła Liturgia jest szkołą for
mującą życie i duchowość kapłanów. Jest ona, jak 
przypomina Sobór Watykański li źródłem i szczy
tem życia chrześcijańskiego. Troska o godne 
i piękne sprawowanie liturgii jest zadaniem każ
dego duchownego. Dlatego do tych zadań przy
gotowują się klerycy w seminarium i w tymże du
chu powołany został do istnienia„Chór Wyższego 
Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej.” 
Jego działalność stała się pierwszym zewnętrz
nym przejawem działalności instytucji jaką jest 
Seminarium.
Pierwszym dyrygentem chóru był Ks. Andrzej 
Białek. Chór w ciągu roku akademickiego włą
cza się w przygotowanie m.in.: inauguracji 
roku akademickiego, Triduum Paschalnego, 
świeceń prezbiteratu, diakonatu, uroczystości 
diecezjalnych i inn. Od roku 2000 opiekę nad 
chórem przejął Ks. Piotr Dębski. Chór z bie
giem czasu rozwijał działalność angażując się 
w celebracje zwłaszcza w katedrze legnickiej, Se
minarium i innych miejscach na terenie Diecezji 
Legnickiej i poza nią. Zespół występuje śpiewając 
w ciągu roku akademickiego ok. 30 razy.
Od 2007 r. dyrygentem i opiekunem chóru jest 
Ks. Daniel Gołębiowski. Skład zespołu zmienia się 
z roku na rok, lecz to nie przeszkadza w przygo
towywaniu wciąż nowego repertuaru i podejmo
waniu ożywionej działalności artystycznej.

Prowadzący:
ks. Daniel Gołębiowski jest ab
solwentem studiów I i II stop
nia z zakresu muzykologii 
w Katolickim Uniwersyte
cie Lubelskim Jana Pawła II.
W  czasie toku studiów ma
gisterskich I stopnia zdobył 
specjalizację zchironomii 
gregoriańskiej. Od 2007 r. jest 
dyrygentem chóru semina
ryjnego w Legnicy. Prowadzi 
zajęcia w muzyki kościelnej 
w Wyższym Seminarium 
Duchownym Diecezji Legnickiej oraz Diece
zjalnym Studium Organistowskim. Od kilku lat 
przygotowuje oprawę muzyczną głównych 
uroczystości Diecezjalnych przy współpracy 
z wieloma osobami i zespołami muzycznymi.



3 WRZEŚNIA 
GODZ. 19:30

RECITAL
ORGANOWY

Mario Perestegi PROGRAM:
- organy (Zagrzeb)

E u g e n e  G ig o u t  (1844-1925)
Grand Chour Dialogue 
Toccata

J o s ip  M a g d ić  (1934*)
«lntra vitam mortemque» Op. 165

C esa r  F r a n c k  (1822-1890)
Prelude, Fugue et Variation Op. 18

J o h a n n  S eb a st ia n  B a c h  (1685-1750) 
Koncert G-dur BWV 592 

Allegro 
Grave 
Presto

Fantasia und Fugue g-mol BWV 542

F r a n z  L is z t  (1811-1886)
Fantasia und Fugue BACH



MARIO
PERESTEGI

MARIO PERESTEGI organista i pedagog urodzo- Mario Perestegi koncertuje 
ny w 1971 roku w Zagrzebiu. w Europie, Stanach Zjednoczo-
W rodzinnym mieście studiował organy nych i Australii. Wykonuje kon- 
oraz muzykę kościelną w Instytucie Muzy- certy solowe, ale także wystę- 
ki Kościelnej. Dyplom mistrzowski otrzymał puje z zespołami kameralnymi, 
w Akademii Muzycznej w Ljublianie, w której W roku 1999 został profesorem 
kształcił się pod kierunkiem profesora Huber- Uniwersytetu w Zagrzebiu 
ta Berganta. Swe umiejętności w zakresie inter- i Akademii Muzycznej w Lju- 
pretacji muzyki francuskiej doskonalił w Paryżu, blianie. 
u legendarnej organistki Marie-Claire Alain.
W swym repertuarze Mario Perestegi posia
da utwory od baroku po muzykę współcze
sną. W  szczególnym kręgu jego zainteresowań 
znajduje się twórczość Oliviera Messiaena oraz 
utwory współczesnych kompozytorów chorwac
kich.



4 WRZEŚNIA 
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KONCERT
JUBILEUSZOWY

W PROGRAMIE:

M o t et y  J a n a  S eb a s t ia n a  B a c h a

Lautten Compagney - orkiestra barokowa AMARCORD ENSAMBLE
- zespół śpiewaków (Lipsk)

Kierownictwo muzyczne - Wolfgang Katschner
Wolfram Lattke - tenor

1 skrzypce II skrzypce altówki Martin Lattke - tenor
Anne von Hoff Matthias Hummel Ulrike Paetz Frank Ozimek - baryton
Andreas Pfaff Ulrike Wildenhof Caroline Kersten Daniel Knauft - bass
Rachel Harris Susanne Walter Holger Krause - bass
HuynJung Kim flet

wiolonczele kontrabas Martin Ripper oraz gościnnie

Ulrike Becker 
Martin Seemann

Annette Rheinfurth
trąbki
Kareł Mnuk

Angelika Lenter - sopran 
Ina Siedlaczek-sopran

fagot Jaroslav Roucek Marlen Herzog - mezzosopran
oboje Jennifer Harris Lubomir Kovarik David Erler -Alt
Martin Stadler Yeronika Stainerova
Christine Allanie

lutnie
kotły i perkusja Andreas Nachtsheim klawesyn / pozytyw
Peter Bauer Hans-Werner Apel Apel Nordstrand



LAUTTEN 
COMPAGNEY

LAUTTEN COMPAGNEY, założona przed 25 laty, 
jest dziś jednym z najbardziej znanych niemiec
kich zespołów specjalizujących się w interpunk
cji muzyki barokowej - występuje w rozmaitych 
składach kameralnych, także jako barokowa 
orkiestra operowa. Obszerny repertuar Lautten 
Compagney obejmuje kompozycje napisane 
w wieku XVI, XVII i XVIII. Zespół bierze udział 
w koncertach i przedstawieniach operowych 
podczas najsłynniejszych festiwali i wydarzeń 
muzycznych w Niemczech i za granicą, wciąż 
zadziwiając publiczność oryginalnym układem 
programów i prezentacją nieznanych dotąd 
utworów, na przykład ostatnio - oper Alessandra 
Scarlattiego Didone delirante i Penelope la ca- 
sta, odnalezionych w archiwum Sing-Akademie 
zu Berlin. Dzięki współpracy z tą zasłużoną insty
tucją Lautten Compagney przywraca do reper
tuaru liczne zapomniane dzieła, spoczywające 
w zaciszu bibliotek, i zapoznaje współczesnych 
słuchaczy z bogatą kulturą muzyczną Berlina lat 
1750-1850.
Szczególnym powodzeniem cieszyły się przy
gotowane przez Lautten Compagney produkcje 
oper Handla, takich jakTeseo, Amadigi di Gaula 
i Serse (Kserkses), które spotkały się z entuzja
stycznym przyjęciem, m.in. podczas niedawnego 
długiego tournee zespołu po Nowej Zelandii. 
W  ostatnich latach Lautten Compagney nagrała 
również arie Handla z takimi znanymi solistami, 
jak Lynne Dawson, Simon Kermes oraz Kobie van 
Rensburg. Poza muzyką teatralną innym ważnym 
elementem repertuaru zespołu są sakralne kom
pozycje wokalno-instrumentalne. Razem z wła
snym zespołem wokalnym, Capella Angelica, 
Lautten Compagney prezentuje Nieszpory Mon- 
teverdiego, Membra Jesu nostri Buxtehudego, 
Musikalische Exequien Schutza, Kóthener Trau-

ermusik Bacha (pierwotna wersja muzyki użytej 
w Pasji Mateuszowej) oraz Mesjasza Handla. 
Lautten Compagney chętnie łączy wykonaw
stwo muzyki dawnej z interpretacjami nowych 
kompozycji i współczesnymi formami ekspresji 
artystycznej. Warto tu wspo
mnieć chociażby o połączeniu 
muzyki Tarquinia Meruli i Phi- 
lipa Glassa w ramach jednego 
programu (Timeless), czy też
- oratorium Maria XXX z operą 
Rituale (wykonywane wspólnie 
z zespołem tańca nowocze
snego Heike Hennig & Co oraz 
Cornelią Friederike Muller - DJ 
CFM, z muzykami pełniącymi 
jednocześnie funkcję aktorów), 
a także o projekcie Landscape
- Kritik der Liebe (prezentacja 
sonetów Szekspira, muzyki 
barokowej i tańca w parkach 
Dessau/Anhaltisches Theater 
Dessau, 2011).
Od 2010 roku Lautten Compa
gney jest stałym zespołem Fe
stiwalu Aequinox w Neuruppin 
(Brandenburgia), którego dyrektorem artystycz
nym jest Wolfgang Katschner.
Wśród nowości płytowych zespołu wymienić na
leży cieszące się szczególnym uznaniem albumy 
La Diva - Arias for Cuzzoni z ariami Handla (w wy
konaniu gwiazdy muzyki dawnej Simone Kermes) 
oraz Love Songs Henry'ego Purcella (z solistką 
Dorothee Mields). Z dobrym przyjęciem spotkała 
się także płyta Timeless z utworami Meruli i Glassa
- zdobyła ona nagrodę ECHO Klassik 2010 w ka- 
tegorii„najlepszy zespół muzyki dawnej".



AM ARCORD
AMARCORD został założony w 1992 roku przez 
byłych członków Chóru Chłopięcego św. Toma

sza w Lipsku. Od tego czasu 
stał się jednym z czołowych 
zespołów wokalnych. Jego 
znakiem rozpoznawczym jest 
zapierająca dech w piersiach 
dźwięk, unikalna jednorod
ność i autentyczność mu
zyczna, a także duża dawka 
dawkę uroku humoru. Amar- 
cord wykonuje szeroki i bar
dzo zróżnicowany repertuar 
od średniowiecznego chorału 
i renesansowych madrygałów, 
przez cykle dzieł europejskie
go romantyzmu i 20 wieku, re
pertuar folkowy ze wszystkich 
zakątków świata, aż do soulo- 
wych i jazzowych przebojów. 
Otwarci na nowe prądy w mu

zyce wokalnej, śpiewacy przywiązują wielką 
wagę do Nowej Muzyki. Wśród kompozytorów 
piszących dla zespołu znaleźli się Bernd Fran
ke, Steffen Schleiermacher, lvan Moody, James 
MacMillan, Sidney M. Boguiren, Siegfried Thiele 
i Dymitr Terzakis. Mimo, że z założenia Amarcord 
śpiewa atappella, przy szczególnych okazjach 
występuje u boku wybitnych zespołów instru
mentalnych, takich jak Gewandhausorchester 
Leipzig, Lautten Compagney, Sagittariana Cap- 
pella, The Leipzig String Quartet, KlazzBrothers. 
Armacord towarzyszył też pianistce Ragnie 
Schirmer, wirtuozowi bandeonu Per Arne Glorvi- 
gen i genialnemu skrzypkowi Danielowi Hope. 
Amarcord jest laureatem wielu międzynarodo
wych konkursów, takich jak Tolosa w Hiszpanii, 
Tampere w Finlandii i Mainz w Niemczech, oraz 
pierwszej Olimpiady Chórów w austriackim Lin- 
zu.W2002 roku, zespół wygrał Niemiecki Konkurs 
Muzyczny, a dwa la ta wcześniej został przyjęty 
w szeregi prestiżowego BA KJK, zrzeszającego 
śmietankę młodych muzyków wspieranych 
przez niemiecką Radę Muzyczną.. W 2004 r. został 
pierwszym zespołem śpiewaczym nagrodzonym 
na Mecklenburg-West Pomerania Festival.

Uczestnictwo w kursach mistrzowskich prowa
dzonych przez King's Singers oraz Hiiliard Ensem
ble pozwoliło Amarcord zdobyć ostateczne szlify 
śpiewaczego kunsztu.
Amarcord jest obecniejednymzczołowych przed
stawicieli sceny muzycznej w Lipsku w Niemczech 
i za granicą. Regularnie pojawia się w najważniej
szych festiwalach muzycznych. Liczne trasy kon
certowe miały śpiewaków do ponad 50 krajów 
i niemal każdym zakątku globu. We współpracy 
z Instytutem Goethego, zespół występował go
ścinnie w Australii, Azji Południowo-Wschodniej, 
Bliskiego Wschodu, Rosji i Ameryce Środkowej. 
Założona w 1997 roku przez Amarcord i pod 
kierownictwem artystycznym grupy, Międzyna
rodowy Festiwal Muzyki Wokalnej „A cappella" 
(www.a-cappella-festival.de) zyskał renomę jed
nego z najważniejszych festiwali tego typu. Od
bywa się w Lipsku wiosną każdego roku, a jego 
gośćmi są legendarne formacje wokalne takie jak 
The Real Group, The King's Singers, Take 6 i Hil- 
liard Ensemble.
Amarcord posiada imponujący dorobek fono
graficzny. Wydana w 2009 płyta „Rastlose Liebe" 
otrzymała nagrodę ECHO Klassik, luksemburskiej 
Supersonic Award i była nominowana do na
grody MIDEM Classics, najważniejszej nagrody 
w europejskim rynku płytowym. Podobnie jak 
wcześniejsze nagrania, „Nun komm der Heiden 
Heiland", „Incessament" i „Hear the voice", płyta 
ta zdobyła Contemporary A Cappella Recording 
Award, nazywaną "Oskarem muzyki atappella".
W  lutym 2010 roku Amarcord wydała swój 
pierwszy album z towarzyszeniem orkiestry: zre
konstruowaną wersję bachowskiej Pasji według 
św. Marka, którą wykonali wspólnie z Domini- 
gue Fłorwitz i Kólner Akademie. We współpracy 
z drezdeńską Cappella Sagittariana, śpiewacy 
z Amarcord nagrali także dwie płyty z muzyką 
Heinricha Schutz'a i jemu współczesnych.

Serdeczne podziękowania dla HOTELU MERCURE JELENIA GÓRA 
za objęcie honorowego patronatu nad koncertem jubileuszowym.

http://www.a-cappella-festival.de
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KONCERT JAZZOWY
„M iles  d a v is  p r o  
MEMORIA"

Magnolia Acoustic Quartet

Szymon Nidzworski - saksofony 
Jakub Sokołowski - fortepian 
Mateusz Dobosz - kontrabas 
Patryk Dobosz - perkusja

oraz

Robert Migas - elektronika



Pr o je k t  M iles  
d a v ie s  p r o  
MEMORIA

Projekt Miles Davies Pro Memoria został przy
gotowany na zamówienie XV Festiwalu Silesia So- 
nans i jest skierowany do wszystkich fanów jazzu, 
spragnionych nowych wrażeń jak i lubiących ob
cować z historią. Połączenie ducha muzyki Milesa 
Davisa z okresu Electro ze swobodnymi impro
wizacjami MAQ jest jedynym w swoim rodzaju

projektem. Rezygnując z brzmienia żywej trąb
ki na rzecz oryginalnych nagrań, muzycy MAQ 
podejmują ryzyko konfrontacji z legendą świa
towego jazzu. W hołdzie Mistrzowi, pragną ofia
rować mu muzyczną podróż w czasoprzestrzeni - 
do Jeleniej Góry w roku 2012.

MAGNOLIA 
ACOUSTIC 
OUARTET

Magnolia Acoustic Quartet
powstał w październiku 2009 
roku z inicjatywy Szymona 
Nidzworskiego. Magnolia to 
młodzi muzycy, absolwenci 
Uniwersytetu Muzycznego 
Fryderyka Chopina i studenci 
Akademii Muzycznej w Krako
wie na wydziale jazzowym. 
Nazwa Magnolia Acoustic 
Quartet pochodzi od nazwy 
utworu, który grany był na 
pogrzebach w Nowym Orle
anie przez orkiesrtry jazzowe 
i doskonale oddaje charak

terystyczne brzmienie zespołu. Zafascynowani 
brzmieniem nowoorleańskich pieśni, młodzi pol
scy muzycy połączyli je z inspiracjami płynącymi 
ze współczesnej muzyki żałobnej, m.in. Witolda 
Lutosławskiego. Stąd śmiałe, aleatoryczne po
chody z jednej strony, a z drugiej - swingujący 
background.

W repertuarze zespołu znajdują się utwory autor
skie pianisty Kuby Sokołowskiego. Można w nich 
usłyczeć zarówno wpływy trzeciego nurtu, no
wojorskiej sceny improwizowanej i M-base jak 
i eksperymenty rodem ze szkoły Darmstadt.
W  grudniu 2009 MAQ zespół zdobył II MIEJSCE 
na Międzynarodowym Konkursie Zespołów jaz
zowych JAZZ JUNIORS"w Krakowie. Również na 
tym samym konkursie nagrodzony został nagro
dą indywidualną Leszka Możdżera perkusista-Pa- 
tryk Dobosz. W  maju 2010 roku zespół odebrał 
I nagrodę„VI Europejskich Integracji muzycznych" 
w Żyrardowie z rąk Włodka Pawlika, Pawła Pańty 
i Cezarego Konrada, a indywidualną nagrodę 
zdobył saksofonista zespołu-Szymon Nidzworski. 
Najnowszy album Magnolia Acoustic Quartet 
ukaże się na międzynarodowym rynku muzycz
nym w połowie września 2012 pod szyldem wy
dawnictwa FORTUNE RECORDS.

Więcej o zespole i najbliższych projektach: 
www.magnoliaquartet.com

http://www.magnoliaquartet.com


Sz y m o n  n id z w o r s k i
Szymon Nidzworski Absolwent Ogólnokształ
cącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Henryka 
Wieniawskiego w Poznaniu oraz Hochschule fuer 
Musik „Hans Eisler" w Berlinie. Obecnie jest stu
dentem na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka 
Chopina w Warszawie w klasie saksofonu dr Paw
ła Gusnara oraz Conservatoire a Rayonnement 
Regional Cergy-Pontoise ( Francja) gdzie pobiera 
nauki u światowej sławy saksofonisty i pedagoga

Jean Yves Fourmeau.
Uczestniczył w licznych warsztatach i kursach 
muzycznych prowadzonych przez wybitnych 
saksofonistów m.in. Hubert Prati, Claude De- 
langle, Jean - Yves Fourmeau, Nobuya Sugawa, 
Joel Versavaud, Dominique Tassot, Radek Knop, 
Detlef Bensmann.
Koncertował z czołowymi orkiestrami oraz 
zespołami kameralnymi jak np. Orkiestra Sym

foniczna Filharmonii Naro
dowej, Sinfonia Varsovia, 
European Workshop For Con- 
temporary Musie.
Jest również laureatem licz
nych konkursów i festiwali 
w zakresie muzyki klasycznej. 
W 2011 roku współpracował 
z Teatrem Polskim.

KUBA SOKOŁOWSKI
Kuba Sokołowski Absolwent Uniwersytetu Mu
zycznego Fryderyka Chopina w klasie prof. Elżbie
ty Tarnawskiej. Laureat Grand Prix Konkursu TVP

„Dolina Kreatywna”. Od 2009 roku współpracuje, łączy tradycje muzyki współ- 
komponuje i gra muzykę improwizowaną z pod czesnej z estetyką środowiska 
znaku trzeciego nurtu. Tworząc muzykę MAQ Nowojorskiej awangardy.

Pa t r y k  D o b o s z
Patryk Dobosz Absolwent Zespołu Szkół Mu
zycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu w klasie 
Pana Piotra Glińskiego. Obecnie student Akademii 
Muzycznej w Krakowie w katedrze muzyki współ
czesnej i jazzowej w klasie Pana Łukasza Żyty. 
O s i ą g n i ę c i a :

- III Nagroda na Ogólnopolskich Przesłu
chaniach Perkusyjnych we Wrocławiu (2003)

- Stypendysta Otwartej Filharmonii Agraf
ki Muzycznej J&S Pro Bono Poloniae (2005)

- I Nagroda w „V Ogólnopolskim Kon
kursie Zestawowym" w Opolu (2008)

- II Nagroda na konkursie „JAZZ JUNIORS" z ze
społem „Magnolia Acoustic Ouartet" (2009)

- Specjalna nagroda indywidualna Leszka 
Możdżera na konkursie „JAZZ JUNIORS" (2009)

- I Nagroda na „VI Europejskich Integra
cjach Muzycznych" w Żyrardowie z zespo
łem „Magnolia Acoustic Ouartet" (2010).
- I Nagroda na Rek Pro Jazz Festiwal z ze

społem Tuźnik/Kądziela/Dobosz (2011).
- I Nagroda na Jazz Hoeilaart w Bel

gii z zespołem High Definition (2011). 
- 1 Nagroda na XV Przeglądzie Młodych Zespo

MATEUSZ DOBOSZ
Mateusz Dobosz - absolwent Uniwersytetu Mu
zycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, w kla
sie kontrabasu prof. Andrzeja Mysińskiego. Jako 
muzyk klasyczny udziela się w licznych projek
tach orkiestrowych pod batutą takich dyrygen
tów jak: Jerzy Semkow, Mirosław Jacek Błaszczyk, 
Marek Pijarowski, Tadeusz Wojciechowski, Miguel 
Gomez- Martinez.
W latach 2006 - 2010 zdobywa doświadczenie

ROBERT MIGAS
Robert Migas - Student roku dyplomowego Wy
działu Reżyserii Dźwięku UMFC na specjalności 
reżyseria muzyczna z rozszerzeniem programu 
o multimedia. Od dwóch lat współpracujący 
z Polskim Radiem oraz Warszawską Jesienią jako 
realizator dźwięku. W maju 2012 zrealizował płytę 
“Korzenie i pędy" zawierającą współczesne aran
żacje ludowych utworów "Korzenie i pędy".

podczas współpracy z orkiestrami: Chopin Aca- 
demia Orchestra pod kierunkiem Jana Stanien- 
dy, Warszawscy soliści - Concerto Avenna, Polska 
Orkiestra Radiowa, Lutosławski Youth Orchestra. 
W maju 201 Or. zdobył I nagrodę na VI Europej
skich Integracjach Muzycznych w Żyrardowie 
wraz z Magnolia Acoustic Ouartet. Nagroda ta 
została przyznana przez jury w składzie: Włodek 
Pawlik, Paweł Pańta, Cezary Konrad. Współpracu

je z Teatrem Żydowskim im. 
Estery Racheli i Idy Kamiń- 
skich oraz Teatrem Muzycz
nym Roma w Warszawie. Od 
października 2010 jest kon
trabasistą Polskiej Orkiestry 
Sinfonia luventus.

łów Jazzowych i Bluesowych 
Gdyńskiego Sax Clubu z ze- 
społemHighDefinition(2012).

- Zwycięstwo zespołu 
HIGH DEFINITION w pro
gramie fundacji „Maestro"
- „Young Jazz Project". 
Współpracował min. z Toma
szem Dąbrowskim, Maciejem 
Obarą,Alkiem Koreckim.

i i.-,..

Do jego ostatnich projektów należą m.in. reali
zacja utworu na taśmę Lidii Zielińskiej "Tance 
Polskie” na akusmonium, czyli na orkiestrę złożo
ną z ponad 30 głośników, mapping na bryle wy
konanej wg własnego projektu oraz praca przy 
udźwiękowieniu filmu "Nigdy się nie dowiesz" J. 
Kidawy-Błońskiego. Często współpracuje z gru
pą Imagination Ouartet zarówno przy nagłaśnia

niu koncertów jak i uczestniczył w nagraniu ich 
debiutanckiej płyty.
Był stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Na
rodowego w roku akademickim 2010/2011, a tak
że laureatem kilku nagród w konkursach nagrań 
muzyki klasycznej (m.in. II nagroda przyznana 
podczas AES Student Competition w Londynie).

Dziękujemy Jeleniogórskiemu Centrum Kultury za udostępnienie fortepianu cyfrowego 
oraz firmie Bayor Audio za realizację dźwięku podczas koncertu.

le le n io
Jpórskie 1C
Centrum
K u ltu ry J k

BAYOR—AUDIO
P ro fesjon aln e n ag ło śn ien ia^



Prowadzenie koncertów: 
Elżbieta M.Terlega

Organizatorzy:

Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Jeleniej Górze
Dyrektor Generalny: ks. płk dr Andrzej Bokiej 
Dyrektor Artystyczny: prof. Andrzej Chorosiński 
Kierownictwo organizacyjne: Jadwiga Śmieszchalska-Delepaut

Wolontariusze:
Sylwia Rehlis, Paweł Przybysz, Wojciech Gąsowski, Mariusz 
Rudnicki, Sylwia Cięciel, Małgorzata Jóźków, Anna Karmelita

Teskty biogramów: archiwa artystów 
Projekt: Michał Sinoff 
Druk: Art-Service

Wszystko o naszych zabytkowych organach oraz więcej 
informacji o Festiwalu znajdziecie Państwo ■ B B H I 
na www.silesiasonans.pl G S ia U il

M ercure

Patroni medialniMecenat

niedziela
legnicka

D O F I N A N S O W A N E  P R Z E Z

MIASTO JELENIA CÓRA TAURON Draexlmaier
JELENIA GÓRA

jtelewizja

LIVEfTVDOLNY
SLĄSK w Jeleniej Górze
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Mercedes-BenzJelenia Piast Jostosmy dl i Ciebie od latMirostaw Wróbel

http://www.silesiasonans.pl
http://www.umdw.dolnyslask.pl

