
ZASADY SPRZEDAŻY BILETÓW
Bilety na każdy koncert w cenie 15 zł

SPRZEDAŻ ON-LINE
Bilety można zakupić przez Internet. Prosimy o zapoznanie się 

z regulaminem sprzedaży internetowej na stronie 

www.filharmonia.kielce.com.pl w zakładce BILETY. 

REZERWACJE
Sprzedaż oraz telefoniczną rezerwację biletów (41 368-05-01 lub 365-54-83)

prowadzi kasa Filharmonii Świętokrzyskiej w dni powszednie 

w godz. 9.00–16.00 oraz w dniu koncertu od godz. 14.00 

do czasu rozpoczęcia imprezy.

Zarezerwowane bilety należy wykupić w kasie Filharmonii w ciągu 72 godzin 

od momentu zarezerwowania. Po tym terminie rezerwacja zostanie anulowana. 

Na dzień przed koncertem system kasuje wszelkie niezrealizowane zamówienia. 

Bilety można wówczas wykupywać jedynie w wolnej sprzedaży.

Kasa akceptuje karty kredytowe.

Filharmonia zastrzega sobie możliwość zmian miejsca koncertu, programów, 

terminów i wykonawców.

Za ewentualne zmiany przepraszamy.

Nagrywanie i fotografowanie jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu 

zgody dyrekcji Filharmonii.

Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga

ul. Żeromskiego 12, 25-369 Kielce

Darczyńcy: 

Kwiaciarnia 
Szarotka

MPK Kielce 

Dyrektor
Jacek Rogala

Organizator Instytucji
Samorząd 
Województwa Świętokrzyskiego



SŁONECZNE PRZEBOJE
lipca, piątek, g. 18.30, Sala Koncertowa

SPIRITUALS SINGERS BAND w składzie:

ALICJA WIŁKOWSKA sopran, MARTA RACZAK-IDCZAK mezzosopran 
ALEKSANDRA SOZAŃSKA-KUT alt, JACEK ZAMECKI tenor

KRZYSZTOF PACHOŁEK baryton, ARTUR STĘŻAŁA bas

ELŻBIETA SZOMAŃSKA prowadzenie

Słynny wrocławski zespół w fantastycznym repertuarze (m.in. Cole Porter, 
Spencer Williams, Beatlesi) popartym świetnymi aranżacjami a cappella 
Włodzimierza Szomańskiego i perfekcyjnym wykonawstwem. 
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ZACZNIJ OD TANGA
lipca, piątek, g. 18.30, Dziedziniec

Żeński Kwartet Smyczkowy CON AFFETTO w składzie:

ANGELINA KIEROŃSKA I skrzypce, ALICJA SOBOŃ II skrzypce

KAROLINA STASIOWSKA altówka, ANNA PODKOŚCIELNA-CYZ wiolonczela

Przepis na udany wieczór? Połączenie znakomitej interpretacji i wyjątkowo 
pięknej muzyki w wykonaniu czterech zjawiskowych dziewczyn. Urocze ar-
tystki zabiorą nas do swojego muzycznego świata – klasyki, tanga i filmu.
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GITAROWE IMPRESJE
sierpnia, piątek, g. 18.30, Dziedziniec

PIOTR DOMAGAŁA TRIO w składzie:

PIOTR DOMAGAŁA gitara 

ADAM KAWOŃCZYK trąbka 
SŁAWEK BERNY perkusja

Erupcja rytmu, taneczność, pełna czaru melodia, błyskotliwa improwizacja 
i dynamika utworów – oto niektóre z przymiotów tego koncertu. Muzyka 
z płyty Pnącza Tria Piotra Domagały to niespotykana uczta dla uszu.
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MAGICZNY KWARTET
lipca, piątek, g. 18.30, Dziedziniec

Zespół Harmonijek Ustnych ANIMATO w składzie:

MAREK JAROSZYŃSKI  harmonijka chromatyczna 

PIOTR BIELIŃSKI harmonijka akordowa 
PIOTR WŁODARCZYK harmonijka basowa 

JERZY GRZESIUKIEWICZ harmonijka chromatyczna

Przeboje muzyki klasycznej i rozrywkowej w niezwykle oryginalnych aran-
żacjach i równie fascynującym wykonaniu. Jak zabrzmi Bolero Ravela, 
Dziwny jest ten świat Niemena, Taniec z szablami Chaczaturiana oraz inne 
utwory w wersji na zespół harmonijek? Koniecznie trzeba to sprawdzić! 
Na pewno będzie ciekawie, chwilami zabawnie – w sam raz na lekki, wa-
kacyjny wieczór.
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TAŃCE EUROPY
CARLA AVENTAGGIATO /Włochy/ fortepian 

MAURIZIO MATARRESE /Włochy/ fortepian

Włoskie spojrzenie na tańce z różnych zakątków Europy (Grieg, Moszkow-
ski, Dworzak, Brahms, Liszt). Po raz pierwszy w Kielcach będziemy mieli 
okazję podziwiać duet ze słonecznej Italii w repertuarze fortepianowym na 
cztery ręce.

lipca, niedziela, g. 18.30, Sala Kameralna5

CHOPINOWSKI NOKTURN
XU ZI /Chiny/ fortepian 

PIOTR NOWAK fortepian

Przed najważniejszym konkursem pianistycznym świata – najpierw na na-
szej estradzie zaprezentują się dwaj kandydaci do październikowych zma-
gań o najwyższe trofea. To będzie niezwykły wieczór z Chopinem.

sierpnia, piątek, g. 18.30, Sala Koncertowa21

POŻEGNANIE LATA
sierpnia, piątek, g. 18.30, Sala Koncertowa

HUBERT ZAPIÓR baryton

ORKIESTRA SYMFONICZNA FŚ
JACEK ROGALA dyrygent 

JUSTYNA MROCZEK-GIL prowadzenie

W prezencie od Filharmonii najpiękniejsze arie operowe oraz utwory z mi-
nionego sezonu artystycznego, które cieszyły się największym powodze-
niem wśród naszej publiczności.
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