
ZASADY SPRZEDAŻY BILETÓW
Bilety na każdy koncert w cenie 20 zł.

Do nabycia również karnet na co najmniej 4 koncerty do wyboru
w cenie 15 zł za każdy koncert.

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 od poniedziałku do czwartku 
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 do sali kameralnej.

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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lipca, piątek, g. 19.00, sala kameralna 

FOLK & ROLL & DANCE
lipca, piątek, g. 19.00, dziedziniec koncertowy

ZAGAN ACOUSTIC w składzie:

PAWEŁ ZAGAŃCZYK akordeon, JOACHIM ŁUCZAK skrzypce,

ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI klarnet, 

JAROSŁAW STOKOWSKI kontrabas

W programie autorskie kompozycje zespołu, inspirowane wieloma gatunkami 
muzycznymi. Żeglując po różnych konwencjach, muzycy zaprezentują tango, 
muzykę jazzową, folkową i klezmerską. Oprócz tego znane przeboje takich kom-
pozytorów, jak m.in. Astor Piazzolla, George Gershwin czy Krzesimir Dębski.
Wyraziste brzmienie, wirtuozeria i duże poczucie humoru to atuty kwartetu in-
strumentalnego występującego na estradach Polski i Europy.
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TYLKO ENDORFINY!
lipca, piątek, g. 19.00, dziedziniec koncertowy

Trio harfowe ARTRIO w składzie:

EWA DYMEK-KUŚ kompozycja i aranżacja (wiolonczela),

BEATA SOLNICKA kreatywność wypowiedzi artystycznej (skrzypce),

MAGDALENA JUST pasja do muzyki i gry na harfie (harfa)

Jaki jest przepis na dobre samopoczucie? To proste – muzyka, która uzdrawia 
duszę: gorące latynoskie rytmy (Aquarela do Brasil A. Barroso), złote przeboje 
muzyki amerykańskiej (My funny Valentine R. Rogersa), szlagiery gwiazd (Lo-
vesong Adele, Shape of my heart Stinga). To tylko niektóre „muzyczne hormony 
szczęścia”, gwarantujące słuchaczom prawdziwie radosny nastrój.
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lipca, piątek, g. 19.00, dziedziniec koncertowy

TANGO & JAZZ
KENT SANGSTER’S OBSESSIONS OCTET (Kanada) w składzie:

KENT SANGSTER saksofony, lider,

JOANNA CIAPKA-SANGSTER skrzypce,

CLAYTON LEUNG skrzypce, BARRY LEUNG altówka,

RONDA METSZIES wiolonczela, CHRIS ANDREW fortepian,

JOHN TAYLOR kontrabas, JAMIE COOPER perkusja

Na program koncertu składają się jazzowe standardy, mistrzowskie tanga oraz 
utwory doskonale znanego także w Polsce lidera Obsessions Octet – Kenta 
Sangstera. Kompozycje pochodzą z różnych płyt kwartetu, docenionych liczny-
mi nagrodami. Grupa natomiast obsypywana jest zaproszeniami do występów 
na prestiżowych estradach świata, w tym w Carnegie Hall.
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GITAROWE PEJZAŻE
sierpnia, piątek, g. 19.00, dziedziniec koncertowy

CRACOW GUITAR QUARTET w składzie:

MIŁOSZ MĄCZYŃSKI, JOANNA BARAN,
ŁUKASZ DOBROWOLSKI, MATEUSZ PUTER

Pełne elegancji i wdzięku renesansowe tańce dworskie, gorące brazylijskie 
rytmy, ekscytująca opowieść o Nocy na Łysej Górze oraz przesycone słońcem 
Południa fandango – w niezwykłym, intrygującym brzmieniu czterech gitar kla-
sycznych. Zespół przywoła także prawdziwą letnią burzę. Nie ma jednak potrze-
by zabierania parasoli – towarzyszyć nam bowiem będzie wspaniały wakacyjny 
nastrój, niezależny od pogody.
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sierpnia, piątek, g. 19.00, dziedziniec koncertowy

ETNO & FOLK SHOW
GADAJĄCA TYKWA w składzie:

GWIDON CYBULSKI wokal, balafony, ngoni, 

SEBASTIAN WIELĄDEK flety, ney, bansuri, lira korbowa,

TOMASZ KUBICA waltornia, didgeridoo, concha, wokal,

MICHAŁ LAMŻA kontrabas,

BOGUSZ WEKKA konga, bongosy, djembe, perkusjonalia

Zaskakująca mieszanka afrykańskich rytmów, różnorodnych brzmień azjatyc-
kich i relaksacyjna muzyka Aborygenów, a także blues, reggae i folklor war-
szawskiej ulicy. Koncerty Gadającej Tykwy to fascynujące etno-folkowe show, 
tworzone przez muzyków grających na ponad dwudziestu instrumentach. Afry-
kańskiego posmaku dodają utworom dźwięki oryginalnych bębnów, balafonów 
i ngoni.
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sierpnia, piątek, g. 19.00, dziedziniec koncertowy

BOSSA NOVA & SAMBA
NOVA BOSSA w składzie:

ANNA BILSKA wokal, FILIP TUZ gitara, 

MATEUSZ WRÓBLEWSKI perkusja,

Gościnnie wystąpią: 

MICHAŁ KOPEĆ fortepian, MARCIN TRZEBIŃSKI klarnet

ANNA BILSKA prowadzenie koncertu

Kołyszące rytmy bossa novy oraz żywiołowe samby to ciekawa propozycja na 
letnie popołudnie młodego kieleckiego zespołu, gromadzącego na koncertach 
coraz liczniejsze grono sympatyków. Zabrzmią hity największych twórców bra-
zylijskiej muzyki rozrywkowej: Dorivala Caymmiego, Ary’ego Barroso, Antonia 
Carlosa Jobima.
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MUZYKA SREBRNEGO EKRANU
sierpnia, piątek, g. 19.00, sala koncertowa

ORKIESTRA SYMFONICZNA FŚ
JACEK ROGALA dyrygent

LESZEK ŚLUSARSKI słowo o muzyce

Na zakończenie lata – najpiękniejsze melodie z takich filmów, jak m.in.:  
Polskie drogi, Vabank, Noce i dnie, Love Story, West Side Story, Skrzypek na 
dachu.
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LAUREACI KONKURSÓW PIANISTYCZNYCH7
KAROLINA LE THU QUÝNH, JULITA NIEDZIELSKA,
KAMILA WAWRZEŃCZYK, JAN BIENIASZ, 
KAROL JAMROŻY, ANTONI KAWECKI, HUBERT PISERA, 
TRUNG NGUYEN VIET, JAN WIDLARZ

Chopin, Rachmaninow, Bach, Brahms, Liszt oraz Szymanowski, czyli zachwyca-
jąca klasyka w wykonaniu młodych artystów – zdobywców nagród na między-
narodowych konkursach pianistycznych w Polsce oraz na Litwie, Słowacji, we 
Włoszech i w Wietnamie. 


