
ZASADY SPRZEDAŻY BILETÓW

Bilety na każdy koncert w cenie 15 zł oraz na spektakle Met – 40 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 41 365 54 83)
prowadzi kasa Filharmonii Świętokrzyskiej w dni powszednie 

w godz. 9.00-15.00 oraz w dniu koncertu od godz. 12.00 
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.

W przypadku niepogody koncerty zaplanowane na dziedzińcu 
zostaną przeniesione na salę kameralną.

Nagrywanie i fotografowanie jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu 
zgody dyrekcji Filharmonii.

Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga
ul. Żeromskiego 12, 25-369 Kielce

Darczyńcy: 

Dyrektor
Jacek Rogala

Organizator Instytucji
Samorząd 

Województwa Świętokrzyskiego
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FORTEPIANOWE IMPROMPTUS
lipca, niedziela, g. 19.00, sala kameralna 

POLINA OSIETYNSKAJA (Rosja) fortepian

„Mistrzyni o jubilerskiej precyzji” – jak określają artystkę rosyjscy krytycy – w repertuarze  
wymagającym od wykonawcy wyczucia i subtelności gry (Mozart, Chopin, Schubert, Wagner 
– Liszt). Łatwo tu bowiem o banał, gdy barwy ciemne kontrastują z jasnymi, a wielkie emocje 
wyrażane są niekiedy pianissimo. 
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NIE TYLKO TANGO
lipca, piątek, g. 19.00, dziedziniec

Zespół ALEGRIJA w składzie:

MARIA MIŁKOWSKA skrzypce, MAGDALENA LISOWSKA altówka,

PRZEMYSŁAW WIERZBA wiolonczela

z gościnnym udziałem BEATRIZ BLANCO śpiew, cuatro

Noblesse oblige! Zespół Alegrija (z hiszp. radość) w odkrywanych na nowo dziełach kla-
sycznych, porywających tangach i znanych melodiach filmowych. Oraz uwodzicielska Beatriz 
Blanco z najnowszymi w jej repertuarze piosenkami wenezuelskimi.
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BANANOWY SONG
lipca, piątek, g. 19.00, dziedziniec

Zespół wokalny MONK w składzie:

MARCIN SOBCZYK, GRZEGORZ WAŻNY, MIROSŁAW PASEK,
TOMASZ STEC, PIOTR CYZ 

Nie ma nic piękniejszego niż ludzki głos. Chyba że – jest tych głosów pięć! A jeśli wyśpiewują 
one przeboje C. Niemena, W. Młynarskiego, G. Ciechowskiego, grupy Queen, The Beatles czy 
Stinga, to zapowiada się niezwykle ekscytujący wieczór.
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METROPOLITAN OPERA
lipca, sobota, g. 17.45, sala koncertowa

RICHARD WAGNER – TANNHÄUSER I TURNIEJ 
ŚPIEWACZY NA WARTBURGU 
Retransmisja przedstawienia z 31 października 2015

ADAM CZOPEK słowo wstępne

Poeta Tannhäuser przez lata przebywający w zaczarowanej grocie bogini Wenus, gdzie zażywał 
rozkoszy, wraca do świata i swej pierwszej miłości – Elżbiety. Gdy występuje w konkursie śpie-
waczym, głosi pochwałę żądz, czym sprowadza na siebie pogardę i wygnanie. Elżbieta będzie 
czekać, aż ukochany powróci z pielgrzymki do Rzymu po papieskie rozgrzeszenie. 
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METROPOLITAN OPERA
sierpnia, sobota, g. 17.45, sala koncertowa

ALBAN BERG – LULU
Retransmisja przedstawienia: z 21 listopada 2015 

LESZEK ŚLUSARSKI słowo wstępne

Wyjątkowe, skandalizujące dzieło Berga. Skomplikowana historia Lulu – „modliszki idealnej” – 
sprowadza się do korowodu mężczyzn, z których żaden nie potrafi się oprzeć zmysłowej kobie-
cie o podejrzanej przeszłości. Przez swoje szaleństwa Lulu popada w kłopoty, które ze szczytu 
powodzenia strącają ją na samo dno, aż do finałowego spotkania z Kubą Rozpruwaczem.
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FORTEPIANOWE BARWY ROMANTYZMU
sierpnia, piątek, g. 19.00, sala koncertowa

EKATERINA ZHEMAITIS (Rosja) fortepian 

POLINA KULIKOVA (Rosja) fortepian  

Ten wieczór będzie należał do obiecującego duetu fortepianowego młodego pokolenia – Za-
hematitis&Kulikova. Artystki święcą triumfy w salach koncertowych Europy; zaskakują i za-
dziwiają skalą talentu, zgraniem i brawurą wykonawczą. Ostatnio zawładnęły VI Międzynaro-
dowym Konkursem Duetów Fortepianowych w Białymstoku, gdzie zdobyły główną nagrodę 
i 5 nagród specjalnych. W ich wykonaniu usłyszymy romantyczne, pełne nostalgii i tęsknoty, 
wirtuozowskie utwory F. Schuberta, J. Brahmsa  i rzadko wykonywanego S. Taneyeva.
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lipca, piątek, g. 19.00, dziedziniec

W ŚWIETLE GWIAZD
LIME TREE QUARTET w składzie:

WOJCIECH LIPIŃSKI gitara, MARCIN JANISZEWSKI fortepian/akordeon

MARCIN FIDOS kontrabas, RADEK BOLEWSKI instrumenty perkusyjne

gościnnie OLA LIPIŃSKA śpiew

Zespół doświadczonych, świetnych warsztatowo muzyków zaprezentuje utwory z debiutanc-
kiej płyty wydanej w listopadzie ubiegłego roku. Album pt. Lime Tree Quartet zawiera stan-
dardy jazzowe i muzykę filmową w ciekawych aranżacjach. Gościnnie wystąpi Ola Lipińska, 
w żyłach której „płynie najprawdziwszy swing z domieszką bossa novy”.
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MUZYKA SREBRNEGO EKRANU
CUP OF TIME w składzie:
RYSZARD BOROWSKI flet, AGNIESZKA CYPRYK skrzypce

RAFAŁ GRZĄKA akordeon, KRZYSZTOF LENCZOWSKI wiolonczela

„Czas na filiżankę” wyjątkowego napoju, jakim jest muzyka tzw. trzeciego nurtu –połączenie 
muzyki klasycznej i jazzu. Warszawski kwartet, mający bogate doświadczenie estradowe, za-
prezentuje nietypowe aranżacje starych melodii filmowych (m.in. Światła rampy, Piraci z Ka-
raibów, Indiana Jones, Już nie zapomnisz mnie, Miłość ci wszystko wybaczy).

sierpnia, piątek, g. 19.00, dziedziniec12

MIŁOŚĆ ODKRYWANA NA NOWO
MYRCZEK&TOMASZEWSKI 
WOJCIECH MYRCZEK śpiew

PAWEŁ TOMASZEWSKI fortepian

Dwóch emanujących charyzmą i muzyczną pomysłowością artystów prowadzi muzyczny 
dialog. Nie stronią od niebanalnej piosenki, szalonej improwizacji, chwil zadumy, do których 
dodają szczyptę humoru. Program pochodzi z pierwszej płyty duetu pt. Love Revisited.

sierpnia, piątek, g. 19.00, sala kameralna 19

POŻEGNANIE LATA
sierpnia, piątek, g. 19.00, sala koncertowa

PAULINA SZAFARYN sopran

DIONIZY WINCENTY PŁACZKOWSKI tenor

ORKIESTRA SYMFONICZNA FŚ

JACEK ROGALA dyrygent 

JUSTYNA MROCZEK-GIL prowadzenie

Popis solistów, których ostatniej zimy poznaliśmy w operze Eugeniusz Oniegin Piotra Czaj-
kowskiego, i – jak co roku – odrobina muzycznych wspomnień z minionego sezonu.
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