
 

3 sierpnia 2016 (śr), godz. 19.00 
Sala główna KGHM, Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu 

ŚWIĘTO WIOLONCZELI - MAW W NFM 
Wykonawcy: 

Polish Cello Quartet 
Wiolonczelowy Oktet Wykładowców 

soliści: Mats Lidström, Jakob Kullberg, Alexander Gebert 
Orkiestra Międzynarodowej Akademii Wiolonczelowej 

 
KOSZT: 15 ZŁOTYCH/OSOBA (BILET WSTĘPU, TRANSPORT ZAPEWNIA BICEK) 
Zapisy: Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonowskiem, urząd, p. 15 
Tel. 77 461 11 40 w. 50, 51 
 
Wyjazdy: 
Kolonowskie, parking przy urzędzie  godz. 15.30 
Fosowskie, szkoła    godz. 15.35 
Staniszcze Wielkie, Plac Targowy  godz. 15.40 
Staniszcze Małe, szkoła   godz. 15.45 
Spórok, parking koło kościoła  godz. 15.50 
 
Powrót ok. 23.00 
 
Program: 
L. Forino Preghiere per quattro violoncelli                                                                           
A. Tansman Dwa utwory na kwartet wiolonczelowy                                       
P. Casals Sardana                                                                                                                                          
K.Penderecki  Agnus Dei                                                                                                                                         
*** 
P. Casals – Sant Martí del Canigó                                                                                                            
D. Popper – Requiem                                                                                                                                    
Julius Klengel – Hymn 
 

Czterdziestoosobowa Orkiestra Wiolonczelowa – nie ma zbyt wielu okazji, aby usłyszeć 
i zobaczyć zespół o takim składzie. Dlatego sierpień w Narodowym Forum Muzyki 
rozpoczynamy wyjątkowym koncertem uczestników Międzynarodowej Akademii 
Wiolonczelowej w Nysie.  

Wiolonczela charakteryzuje się przepięknym brzmieniem, które intrygowało chociażby 
Fryderyka Chopina; jest to jednakże również instrument pełen zagadek. Najlepiej rozwikłać je, 
współpracując z innymi jego pasjonatami, a to najlepiej umożliwia muzyka kameralna. Z tego 
też powodu w ramach Akademii Wiolonczelowej kilkudziesięciu młodych muzyków spędza 
wspólnie czas, ucząc się jednej z najważniejszych umiejętności, również w życiu artystycznym, 
czyli współpracy. Efektem ich działań jest szereg wyjątkowych koncertów, w tym występ 
zorganizowanej w ramach projektu orkiestry. Młodzi artyści wraz ze swoimi pedagogami 
wykonają na estradzie Narodowego Forum Muzyki między innymi kompozycje Pablo Casalsa 
– legendy kameralistyki i ojca orkiestr złożonych z samych wiolonczelistów. 

Międzynarodowa Akademia Wiolonczelowa to szereg warsztatów i koncertów 
organizowanych już po raz trzeci z inicjatywy członków zespołu Polish Cello Quartet: Krzysztofa 
Karpety, Adama Krzeszowca, Tomasza Darocha i Wojciecha Fudali. Celem artystów jest 
stworzenie platformy wymiany doświadczeń między młodymi instrumentalistami z całego 
świata, a także propagowanie wciąż mało znanej muzyki kameralnej przeznaczonej na zespoły 
wiolonczelowe. Wiąże się z tym nie tylko odkrywanie i przedstawianie słuchaczom utworów 
zapomnianych, nierzadko kurzących się na półkach bibliotek, ale również wykonywanie 
muzyki najnowszej – często komponowanej specjalnie dla zespołu. 


