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Rocznice w Arsenale
Jubileusze Händla, Haydna, Gra¿yny Bacewicz i innych: bie¿¹cy rok upamiêtnia wiele wa¿nych wydarzeñ w dziejach europejskiej kultury muzycznej.
Organizatorzy Festiwalu Wieczory w Arsenale zadbali o to, by program koncertów przypomina³ s³uchaczom sylwetki wybitnych kompozytorów.
Jubileusze Händla, Haydna, Gra¿yny Bacewicz i
innych: bie¿¹cy rok upamiêtnia wiele wa¿nych wydarzeñ w dziejach europejskiej kultury muzycznej. Organizatorzy festiwalu Wieczory w Arsenale zadbali o
to, by program koncertów przypomnia³ s³uchaczom
sylwetki wybitnych kompozytorów.
Inauguracyjny koncert w ca³oci wype³ni³a muzyka
Josepha Haydna, od którego mierci minê³o 200 lat.
Podczas niedzielnego, barokowego wieczoru zabrzmia³y m. in. dzie³a Georga Friedricha Händla z okazji
250. rocznicy mierci. Na tym jednak nie koniec wiêtowania.
Dzi o godz. 20 us³yszymy utwory znakomitych polskich twórców  Mieczys³awa Kar³owicza, od którego
mierci minê³o w lutym dok³adnie 100 lat, oraz Gra¿yny Bacewicz, urodzonej w 1909 roku. Gospodarze
festiwalu  Orkiestra Kameralna Wratislavia i jej dyrektor artystyczny Jan Stanienda - wykonaj¹ napisan¹
podczas studiów w Berlinie Serenadê na smyczki
op. 2 Kar³owicza, jak równie¿ popularne dzie³a
Bacewicz: neoklasyczny Koncert i Divertimento na
orkiestrê smyczkow¹.
Warto poznaæ kameralne oblicze twórczoci Kar³owicza, który dziêki cenionym w kraju i za granic¹
poematom symfonicznym zyska³ s³awê znakomitego
instrumentatora. Utwory Bacewicz pozwol¹ za zauwa¿yæ wa¿ne aspekty polskiej twórczoci pierwszej
po³owy XX wieku, takie jak czerpanie z folkloru,
siêganie do klasycznych i barokowych form, jak te¿
poszukiwania w zakresie barwy dwiêku. Program
wieczoru uzupe³ni Divertimento wybitnego skrzypka i
kompozytora prze³omu XVIII i XIX wieku  Feliksa
Janiewicza.
200. rocznica urodzin Felixa MendelssohnaBartholdyego zostanie upamiêtniona niedzielnym

koncertem, podczas którego wyst¹pi¹ Jan Stanienda i
Krzysztof Stanienda, wraz z Orkiestr¹ Kameraln¹
Wratislavia prezentuj¹c m³odzieñcze dzie³a tego jednego z najwybitniejszych romantyków. Bêdzie mo¿na
pos³uchaæ prawdziwie mistrzowskich utworów cu-

Mistrz altówki
Na prawdziw¹ ucztê muzyczn¹ zapowiada siê
rodowy koncert kameralny z udzia³em Stefana
Kamasy, znakomitego polskiego altowiolisty.
Stefan Kamasa to jedna z najbardziej znanych postaci
polskiego wiata muzycznego. Od wielu lat nale¿y do
grona czo³owych altowiolistów europejskich. Jego
nazwisko zwi¹zane jest m. in. z sukcesami polskich
kompozytorów, których dzie³a potrafi wietnie
interpretowaæ. Wystarczy wspomnieæ Concerto
lugubre Tadeusza Bairda na altówkê i orkiestrê, za
wykonanie którego Kamasa otrzyma³ w roku 1989
nagrodê krytyków francuskich Diapason dOr. Dla
Stefana Kamasy swoje dzie³a napisali  oprócz Bairda
 najwybitniejsi kompozytorzy polscy XX wieku, w
tym Gra¿yna Bacewicz, Krzysztof Penderecki, a tak¿e
dzia³aj¹cy na emigracji Roman Palester.
Dorobek artystyczny altowiolisty, obecnego profesora
Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w
Warszawie, jest imponuj¹cy. Wystêpowa³ w ponad
trzydziestu krajach Europy, Azji i Ameryki. Gra³ z tak
znanymi muzykami, jak dyrygenci Stanis³aw Skrowaczewski, Witold Rowicki, Jan Krenz czy Eliahu Inbal.
Dzia³a równie¿ od lat jako kameralista, by³ cz³onkiem
wietnego Kwintetu Warszawskiego, w którym
wspó³pracowa³ m. in. z W³adys³awem Szpilmanem,
s³awnym bohaterem ksi¹¿ki i filmu Pianista.
Stefanowi Kamasie towarzyszyæ bêd¹ w rodê rów-

Ze skalnego Podhala
Okolice Zakopanego przyci¹gaj¹ rokrocznie ca³e
rzesze turystów. Fascynuje nas tamtejsza ciekawa
architektura, piêkno przyrody, czyste powietrze i
wspania³a muzyka. W podró¿ górskimi szlakami
wród najbardziej znanych ludowych pieni tego
regionu zabierze nas ju¿ za tydzieñ o godz. 20 kapela
Trebunie-Tutki, gwiazda tegorocznych Wieczorów w Arsenale. Na dziedziñcu Arsena³u zabrzmi¹
m. in.: Majowe piewki, Jo c³ek wolny, Tatry
wysokie, Góralsko si³a i inne przeboje Podhala.
Warto zwróciæ uwagê na specyficzny rodzaj emisji
g³osu poszczególnych wykonawców zespo³u (mê¿czyni piewaj¹ w wy¿szej pozycji g³osu ni¿ kobiety)
oraz opadaj¹c¹ liniê melodyczn¹ pieni, charakterystyczn¹ cechê tamtejszej muzyki. Folklor ten kszta³towany jest w oparciu o skalê góralsk¹, nadaj¹c¹
poszczególnym utworom niespotykany w innych regionach kraju koloryt.
Nigdzie indziej w Polsce nie ma równie¿nut, czyli
schematu harmoniczno-rytmicznego, który stanie siê
melodi¹ dopiero w momencie wykonania. Takich nut
na Podhalu jest oko³o 60, na ka¿d¹ z nich sk³ada siê
jednak wiele melodii, w tym nuty ozwodne, wierchowe, starowieckie, saba³owe, krzesane i drobne oraz
marsze i nuty do zbójnickiego. Warto te¿ wybraæ siê do
Arsena³u równie¿ po to, by zobaczyæ ciekawe instrumenty. Wród nich góralskie skrzypce  z³óbcoki, basy,

kozê podhalañsk¹, fujarê wielkopostn¹ czy trombitê,
wykorzystywan¹ na otwartych górskich przestrzeniach.
Niezwykle popularna kapela Trebunie-Tutki to muzykuj¹ca rodzina z Bia³ego Dunajca, która zas³ynê³a w

Srebrny
Sponsor:

BILETY:

nie¿ inni znani kameralici. Wyst¹pi¹: skrzypkowie Jan
Stanienda i Bartosz Bry³a, wiolonczelistka Lidia
Grzanka-Urbaniak. Zagra tak¿e pianista Pawe³
Kamasa, laureat wielu nagród w miêdzynarodowych
konkursach, dyrektor artystyczny Festiwalu Brahmsowskiego w Zurychu i Bazylei.
W interpretacji artystów us³yszymy arcydzie³a kameralistyki XVIII i XIX wieku. Epokê klasycyzmu reprezentowaæ bêd¹ dwa kwartety fortepianowe W. A. Mozarta (rêkopis jednego z nich znajduje siê w zbiorach
Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie).
Zabrzmi te¿ wspania³y Kwintet fortepianowy Es-dur
op. 44 Roberta Schumanna.
A. B.

Sponsorzy:

Wieczór 03.07

(pi¹tek)

godz. 20

Orkiestra Kameralna Wratislavia
Jan Stanienda  skrzypce, dyrygent
F. Janiewicz  Divertimento na orkiestrê smyczkow¹
G. Bacewicz  Divertimento na orkiestrê smyczkow¹
G. Bacewicz  Koncert na orkiestrê smyczkow¹
M. Kar³owicz  Serenada na smyczki op. 2

Wieczór 05.07

(niedziela)

godz. 20

Krzysztof Stanienda  fortepian
Jan Stanienda  skrzypce, dyrygent
Orkiestra Kameralna WRATISLAVIA
F. Mendelssohn-Bartholdy  X Sinfonia na smyczki h-moll
F. Mendelssohn-Bartholdy  Koncert skrzypcowy d-moll
F. Mendelssohn-Bartholdy  Koncert podwójny na skrzypce
i fortepian d-moll

Wieczór 08.07

(roda)

godz. 20

Pawe³ Kamasa  fortepian
Jan Stanienda  skrzypce
Bartosz Bry³a  skrzypce
Stefan Kamasa  altówka
Lidia Grzanka-Urbaniak  wiolonczela
W. A. Mozart  I Kwartet fortepianowy g-moll KV 478
W. A. Mozart  II Kwartet fortepianowy Es-dur KV 493
R. Schumann  Kwintet fortepianowy Es-dur op. 44

Wieczór 10.07

(pi¹tek)

godz. 20

TREBUNIE-TUTKI
GÓRALSKO SI£A
Wieczór muzyki góralskiej

(m. in.: Góralsko si³a, Twój czas, Jo c³ek wolny,
Tatry Wysokie, Majowe piewki, Nutko moja, Hej
Hanko, Hej w górê...)

Wieczór 12.07

kraju i za granic¹ intensywn¹ dzia³alnoci¹ artystyczn¹.
Typowy dla niej styl powstaje poprzez ³¹czenie góralskiej tradycji z muzyk¹ rozrywkow¹ i wzbogacanie
tekstów pieni. Wieczór z muzyk¹ Podhala 10 lipca
bêdzie doskona³¹ alternatyw¹ dla tych wszystkich,
którzy nie maj¹ jeszcze urlopu. Mo¿e staæ siê równie¿
inspiracj¹ do zaplanowania wakacyjnego wypadu w
Tatry...
A. M.

(niedziela)

godz. 20

Ewa Pob³ocka  fortepian
Jan Stanienda  skrzypce, dyrygent
Orkiestra Kameralna WRATISLAVIA
W. A. Mozart  Symfonia G-dur nr 10 KV 74
J. Haydn  Koncert fortepianowy G-dur Hob. XVIII:4
J. Haydn  Koncert fortepianowy D-dur Hob. XVIII:11
J. Haydn  Symfonia fis-moll nr 45 Po¿egnalna Hob. I:45

Przygotowany przez
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Oddzia³ we Wroc³awiu
dla WIECZORÓW W ARSENALE
Pogoda w dniach od 03.07 do 08.07.2009

KONCERTOWA
POGODA

Patronat Medialny:

Dofinansowano ze œrodków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Mecenat:

downego dziecka, którego muzyk¹ zachwyca³ siê
sam Johann Wolfgang Goethe. Robert Schumann za
powiedzia³ o Mendelssohnie: To Mozart naszego
dziewiêtnastego wieku.
A. M..

PROGRAM

Najlepszej pogody w ci¹gu najbli¿szych dni
nale¿y spodziewaæ siê pocz¹tkowo. W pi¹tek
co prawda mo¿e wyst¹piæ przelotny deszcz, ale
w sobotê ju¿ s³onecznie. Niestety póniej, w
niedzielê i poniedzia³ek, ponownie okresami
wiêcej chmur z przelotnymi opadami deszczu i
burzami, zw³aszcza w godzinach popo³udniowych i wieczornych. W tych dniach jeszcze
bardzo ciep³o, temperatura maksymalna od 26
do 29°C. Noce tak¿e ciep³e z temperatur¹
minimaln¹ od 15 do 18°C. Wiatr bêdzie na ogó³
s³aby, tylko w czasie burz silniejszy, w porywach od 70 do 90 km/h. Od wtorku nieznaczne
och³odzenie. Temperatury maksymalne od 25
do 22°C, temperatury minimalne od 14 do
12°C. Przewa¿aæ bêdzie du¿e i umiarkowane
zachmurzenie i od czasu do czasu przelotne
opady deszczu. Wiatr s³aby i umiarkowany, z
kierunków zachodnich.

· OKiS Rynek Ratusz 24 (tel. 071 342 22 91) · Na godzinê przed koncertami w Arsenale · Festiwalowa Kasa Internetowa · PROMOCA!! Bilety kupowane przez internet  10% taniej!

