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m4 KWietniA, piąteK      19.00, sala koncertowa

XXii ŚWiĘtoKrzysKie Dni mUzyKi
inspirAcJe 
KLAUDiUsz BArAn akordeon

orKiestrA symfonicznA fŚ

tomAsz BUGAJ  dyrygent

S. CZARNECKI Wałaski op. 38, poemat choreograficzny na orkiestrę smyczkową*
M. BŁAŻEWICZ Koncert na akordeon i orkiestrę smyczkową*
G. BACEWICZ IV Symfonia*

11 KWietniA, piąteK      19.00, sala koncertowa

XXii ŚWiĘtoKrzysKie Dni mUzyKi 
finAŁ
LeszeK Lorent  perkusja 

orKiestrA symfonicznA fŚ

JAceK roGALA dyrygent

A. PANUFNIK Rapsodia na orkiestrę*
T. OPAŁKA Vitality na multiperkusję i orkiestrę symfoniczną*
W. LUTOSŁAWSKI IV Symfonia

25 KWietniA, piąteK      19.00, sala koncertowa

... oDA Do rADoŚci...
Uroczysty Koncert z oKAzJi DziesiĘcioLeciA poLsKi W Ue

renAtA DrozD  sopran

eWA mArciniec alt

KAroL KozŁoWsKi  tenor

ADAm szerszeŃ baryton

cHÓr instytUtU eDUKAcJi mUzyczneJ 
UniWersytetU JAnA KocHAnoWsKieGo
teresA romAŃsKA  przygotowanie chóru

orKiestrA symfonicznA fŚ

JAceK roGALA  dyrygent

L. van BEETHOVEN IX Symfonia d-moll op. 125 

Organizator obchodów rocznicy 10 lat Polski w Unii Europejskiej  
– Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju – www.10latwUE.pl

Koncertowi towarzyszy wystawa MKiDN : 
Fundusze unijne - nowa przestrzeń dla kultury

9 mAJA, piąteK      19.00, sala koncertowa

ArcyDzieŁA symfoniKi
ŁUKAsz frAnt  wiolonczela 

orKiestrA symfonicznA fŚ

czesŁAW GrABoWsKi  dyrygent

G. ROSSINI Uwertura do opery Cyrulik sewilski
R. SCHUMANN Koncert wiolonczelowy a-moll op. 129
F. MENDELSSOHN III Symfonia a-moll Szkocka op. 56 

16 mAJA, piąteK     19.00, sala koncertowa

BArWy romAntyzmU
yAir KLess   skrzypce 

orKiestrA symfonicznA fŚ

JAn miŁosz zArzycKi dyrygent

E. BLOCH Koncert skrzypcowy
M. KARŁOWICZ Rapsodia litewska op. 11
E. GRIEG Tańce norweskie op. 35

23 mAJA, piąteK      19.00, sala koncertowa

mUzyKA pAryŻA
nAtALiA pAsieczniK /Szwecja/ fortepian

orKiestrA symfonicznA fŚ

JAceK roGALA dyrygent 

C. DEBUSSY Mała suita
F. POULENC Koncert fortepianowy cis-moll 
C. FRANCK Psyche*

29 mAJA, czWArteK      18.30, sala koncertowa

AKADemiA meLomAnA 
LAUreAci oGÓLnoszKoLneGo KonKUrsU WyKonAWczeGo

orKiestrA symfonicznA fŚ

sŁAWomir cHrzAnoWsKi  dyrygent

3 czerWcA, WtoreK      18.30, sala koncertowa

Dni osKArA KoLBerGA
WoKÓŁ KoLBerGA

rADosŁAW soBczAK  fortepian

orKiestrA symfonicznA fŚ

JAceK roGALA dyrygent

J. ELSNER Uwertura do opery Leszek Biały czyli Czarownica z Łysej Góry
F. CHOPIN Fantazja na tematy polskie op. 13
E. PAŁŁASZ Trzy bajki kaszubskie
I. F. DOBRZYŃSKI I Symfonia B-dur op. 11

6 czerWcA, piąteK      19.00, sala koncertowa

KAnon poLiHymnii
pAtrycJA pieKUtoWsKA  skrzypce

orKiestrA symfonicznA fŚ

piotr sUŁKoWsKi  dyrygent

W. A. MOZART Divertimento D-dur KV 136
J. STALMIERSKI Nabożeństwo majowe*
J. HAYDN Symfonia D-dur nr 101 Zegarowa

13 czerWcA, piąteK      19.00, sala koncertowa

zAKoŃczenie sezonU
BeAtA BiLiŃsKA  fortepian 

orKiestrA symfonicznA fŚ

JAceK roGALA dyrygent

F. CHOPIN I Koncert fortepianowy e-moll 
R. SCHUMANN IV Symfonia d-moll op. 120

18 czerWcA, ŚroDA      18.30, sala koncertowa

AKADemiA meLomAnA 
LAUreAci oGÓLnoszKoLneGo KonKUrsU WyKonAWczeGo 

orKiestrA symfonicznA fŚ

KLemens stAryBrAt  dyrygent

1 KWietniA, WtoreK   |  18.30, sala kameralna

XXii ŚWiĘtoKrzysKie Dni mUzyKi
KALeJDosKop poLsKi
JAnUsz WAWroWsKi skrzypce
piotr KopczyŃsKi  fortepian

BRZEZIŃSKI, SZYMANOWSKI, LUTOSŁAWSKI, RÓŻYCKI, CHOPIN, WIENIAWSKI 

3 KWietniA, czWArteK  |  18.30, sala kameralna

XXii ŚWiĘtoKrzysKie Dni mUzyKi
foLiAnt, poseJDon i meDUzA
trio fLetoWe SOLI SONO  /Niemcy/ w składzie:
nAtALie BecKer flet piccolo, krotale, flet poprzeczny
JoHAnnA DAsKe flet piccolo, flet altowy, flet poprzeczny
oLAf fUtymA flety basowy i poprzeczny

RUBBERT, BŁOŃSKA, DASKE, MOSS

4 KWietniA, piąteK   |  14.00, zpsm w kIelcacH

KUrs mistrzoWsKi FLET INACZEJ
trio fLetoWe SOLI SONO (nIemcY)

8 KWietniA, WtoreK  |  18.30, sala kameralna

XXii ŚWiĘtoKrzysKie Dni mUzyKi
AnDrzeJ pAnUfniK – rememBer me
trio fortepiAnoWe SUBITO w składzie:

mAGDALenA szczepAnoWsKA skrzypce

piotr HAUsenpLAs wiolonczela

LecH nApierAŁA fortepian

W programie utwory Roxanny i Andrzeja Panufników 

Koncerty KAmerALne 
K

K

K

K K

K

K

10 KWietniA, czWArteK  |  18.30, sala kameralna

XXii ŚWiĘtoKrzysKie Dni mUzyKi
mUzyKA z prąDem
Koncert eLeKtroAKUstyczny

LiDiA zieLiŃsKA elektronika, słowo o muzyce
rAfAŁ zApAŁA  elektronika
AnnA zieLiŃsKA  skrzypce

SEPIA ENSEMBLE w składzie:
oLGA WinKoWsKA skrzypce
AnnA szmAtoŁA wiolonczela
mAteUsz LosKA kontrabas
pAULinA GrAŚ flet
szymon JÓzWiAK klarnet
tomAsz soŚniAK fortepian
ALeKsAnDrA DzWonKoWsKA perkusja

ZAPAŁA, ZAPF, DŁUGOSZ,  ZIELIŃSKA, TABOROWSKA, OSADA 

13 mAJA, WtoreK  |  18.30, sala kameralna

fAGott- it
KWArtet fAGotoWy FAGOTT- IT!   /Austria/ w składzie:
iVAn cALestAni
roBert BrUnnLecHner
micHAeL zottL 
mAX LiDAUer                     
KOGLMANN, CORRETTE, KREUZPOINTNER, POSEGGA, HARDIN, MUTTENTHALER, 
BRUNNLECHNER, MERCURY

30 mAJA, piąteK  |  19.00, sala kameralna

otWArcie Dni osKArA KoLBerGA
recitAL WoKALny
iWonA KoWALKoWsKA sopran
WoJciecH mAcieJoWsKi  tenor
AnDrzeJ tAtArsKi  fortepian

W programie pieśni O. Kolberga, F. Chopina, S. Niewiadomskiego

KAtArzynA mArKieWicz OSKAR KOLBERG 1814-1890 
– promocja albumu

WystAWA OSKAR KOLBERG - KOMPOZYTOR, FOLKLORYSTA, ETNOGRAF 
mUzeUm im. osKArA KoLBerGA W przysUsze oDDziAŁ 
mUzeUm Wsi rADomsKieJ W rADomiU
KAtArzynA mArKieWicz autor scenariusza
zDzisŁAW sŁomsKi opracowanie graficzne

Legenda: * pierwsze wykonanie w Kielcach

31 mAJA, soBotA  |  18.30, sala koncertowa

Koncert KApeL LUDoWycH i LAUreAtÓW 
KonKUrsU KompozytorsKieGo
na miniaturę elektroakustyczną opartą na tematach z Kielecczyzny

KApeLA ADAmA KocerBy DZIAŁOSZACY
KApeLA GrzeGorzA micHty CIEKOTY
zespÓŁ ŚpieWAczy ECHO ŁYSICY
LeszeK ŚLUsArsKi prowadzenie

W programie utrwalone przez Kolberga pieśni i tańce w wykonaniu kapel muzyki ludowej 
oraz zainspirowana nimi muzyka elektroniczna i nowe opracowania tych samych pieśni 
we współczesnych stylistykach muzycznych.

Wstęp na podstawie zaproszeń – do odbioru w kasie Filharmonii Św. od 28 V

1 czerWcA 2014, nieDzieLA  |  18.00, sala wIdowIskowa wdk

WiDoWisKo foLKLorystyczne 
MOZAIKA POLSKIEGO FOLKLORU
prezentAcJA zespoŁÓW LUDoWycH – LAUreAtÓW 
KrAJoWycH KonKUrsÓW foLKLorystycznycH

LUDoWy zespÓŁ Artystyczny sGGW PROMNI
zespÓŁ reGionALny ISTEBNA

mAŁGorzAtA micHAŁoWsKA-WÓJciK prowadzenie
Wstęp na podstawie zaproszeń – do odbioru w kasach WDK i  Filharmonii Św. od 28 V

2 czerWcA, ponieDziAŁeK  |  10.00, foYer 

KreAtyWny DzieŃ DziecKA nA LUDoWo

28 - 29 czerWcA |  9.00, sala koncertowa

WArsztAty GospeL

29 czerWcA, nieDzieLA  |  18.00, sala koncertowa

Koncert finAŁoWy
iii ŚWiĘtoKrzysKie WArsztAty GospeL
peter frAncis  /Wielka Brytania/ instruktor
DiAnA DroŻDŻeL  instruktor
ŁUKAsz mAzUr  instrumenty klawiszowe
piotr GoWoreK   gitary
seBAstiAn sipA  gitara basowa
AnDrzeJ senDereK  saksofon
szymon mADeJ  instrumenty perkusyjne

HOBBS, MOORE, MC CLURKIN, WALKER, WILLSON  

m m



Wieczory fiLmoWe 
W fiLHArmonii 

P

P

10 mAJA, soBotA   |  18.30, sala koncertowa

GioAccHino rossini
La CenerentoLa ossia La bontà in trionfo
KopciUszeK ALBo tryUmf DoBroci 
Joyce DiDonAto Angelina
JUAn DieGo fLÓrez don Ramiro
pietro spAGnoLi Dandini
ALLesAnDro corBeLLi don Magnifico
LUcA pisAroni Alidoro

fABio LUisi dyrygent
cesAre LieVi reżyseria

ADAm czopeK słowo wstępne

7 czerWcA, soBotA   |  18.30, sala koncertowa

GiAcomo pUccini
La bohème
cyGAneriA
Retransmisja z 5.04.2014

AnitA HArtiG Mimi
sUsAnnA pHiLips Musetta
Vittorio GriGoLo Rodolfo, poeta
mAssimo cAVALLetti Marcello, malarz
pAtricK cArfizzi  Schaunard, muzyk
oren GrADUs  Colline, filozof
DonALD mAXWeLL  Benoit, gospodarz domu, radca stanu

stefAno rAnzAni dyrygent
frAnco zeffireLLi  reżyseria

ADAm czopeK słowo wstępne

2 KWietniA, ŚroDA   |   18.30, sala kameralna 

XXii ŚWiĘtoKrzysKie Dni mUzyKi
tAtA zzA ŻeLAzneJ KUrtyny
projekcja filmu w reżyserii KrzysztofA rzączyŃsKieGo

BeAtA BoLesŁAWsKA  słowo o filmie
DAnieL cicHy  promocja monografii B. Bolesławskiej 
 „Panufnik” (wyd. PWM)
Dokument opowiada o kompozytorze i dyrygencie Andrzeju Panufniku, który 
uciekł z kraju opanowanego przez reżim komunistyczny, aby na nowo zbudo-
wać karierę. Narratorem filmu Krzysztofa Rzączyńskiego jest syn kompo-
zytora, który powodowany miłością i tęsknotą poszukuje śladów ojca, tropi 
polską historię rodziny. Odwiedza Polskę, gdzie poznaje konteksty i motywy 
decyzji ojca. Ten ciekawy film ma dwóch ujmujących bohaterów.

Wstęp na podstawie zaproszeń – do odbioru w kasie Filharmonii Św. od 28 III

9 KWietniA, ŚroDA   |   18.30, sala kameralna

XXii ŚWiĘtoKrzysKie Dni mUzyKi
KiLKA pytAŃ o sŁyszenie ŚWiAtA
projekcja filmu w reżyserii mAi BAczyŃsKieJ

Pierwszy w Polsce pełnometrażowy dokument muzyczny poświęcony 
młodemu pokoleniu kompozytorów (Tomasz Opałka, Paweł Przezwański, 
Paweł Pudło, Kamil Staszowski), z których każdy obdarzony jest barwną 
osobowością i prezentuje w swojej twórczości inny styl muzyczny. Wywiady 
z kompozytorami i wykonawcami zostały uzupełnione o fragmenty ich utwo-
rów, filmowe impresje, wizualizacje, a także filmową opowieść o codziennym 
życiu młodych twórców.
Wstęp na podstawie zaproszeń – do odbioru w kasie Filharmonii Św. od 28 III

21 mAJA, ŚroDA   |   18.30, sala koncertowa

AmALiA, KrÓLoWA fADo
projekcja filmu w reżyserii cArLosA coeLHo DA siLVy 

JArosŁAW sKULsKi   słowo wstępne
Film jest poruszającą historią życia Amálii da Piedade Rodrigues - jednej 
z największych indywidualności muzycznych wszech czasów. Dzięki swemu 
talentowi i charyzmie Amalia rozsławiła fado na całym świecie. Porównywa-
no ją do Edith Piaf i Billy Holiday. Jej niezwykły magnetyzm i naturalny czar 
z jednakową siłą zachwycały na światowych scenach.

11 czerWcA, ŚroDA   |   18.30, sala koncertowa

szALone serce
projekcja filmu w reżyserii scottA cooperA

JArosŁAW sKULsKi   słowo wstępne
film opowiada historię przebrzmiałego piosenkarza i kompozytora muzyki 
country – Bada Blake’a (w tej roli Jeff Bridges) – który jest alkoholikiem. Gdy 
na jego drodze staje ambitna dziennikarka Jean (maggie Gyllenhaal), Bad 
postanawia zmienić swoje życie.

O

O

trAnsmisJe  
z metropoLitAn 
operA Dyrektor 

JACEK ROgAlA

INFORMATOR  
KONCERTOWY

Instytucja kultury
SamorzĄdu WoJEWÓdzTWa 
ŚWIĘToKrzYSKIEGo

nAsi DArczyŃcy: WspÓŁprAcA:

zAsADy sprzeDAŻy  
BiLetÓW i ABonAmentÓW

Bilety A m B K f p o

Normalny 26,- 20,- 35,- 15,- 15,-

10,-

40,-

Ulgowy 22,- 15,- 30,- 10,- 10,- –

Abonament 20,- – – – – 35,-

Abonament Plus – 15,- 25,- 10,- – –

grupowy 18,- 10,- 25,- 10,- – –

Opiekun 5,- 5,- – 5,- 5,- –

Bilety ulgowe (tylko za okazaniem legitymacji) przysługują:
– uczniom i studentom po okazaniu legitymacji (do 26 roku życia)
– emerytom i rencistom po okazaniu legitymacji
– osobie towarzyszącej niepełnosprawnym
– dzieciom i młodzieży do lat 18 na koncerty familijne oznaczone symbolem F

Abonamenty kwartalne na 5 koncertów w II kwartale 2014 sprzedawane będą 
do 9 maja w kasie Filharmonii. Osobom, które wykupią abonament, przysługują 
specjalne bilety Abonament-Plus na koncerty oznaczone symbolem M, B i K. 

Bilety Abonament-Plus należy wykupić najpóźniej na tydzień przed datą 
koncertu.

Abonamenty na transmisje oper z Metropolitan w Nowym Jorku można wykupić 
na 2 spektakle do 10 maja 2014.

Abonament daje możliwość zarezerwowania ulubionego miejsca na sali 
koncertowej.

Kupującemu abonament nie przysługuje prawo zmiany
terminu ani też zwrot należności z tytułu niewykorzystanych biletów.

Bilety grupowe na koncerty:
–  oznaczone symbolami A, M, B i K przysługują zorganizowanym  

grupom liczącym minimum 15 osób,

Bilet Opiekun przysługuje:
–  jednemu opiekunowi dziecka na koncerty familijne oznaczone symbolem F,
–  jednemu opiekunowi grupy młodzieży szkolnej lub akademickiej liczącej 

minimum 10 osób na koncerty oznaczone symbolem M,
–  osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich i niewidomym  

na koncerty oznaczone symbolami A, M, K i F.

Koncerty

PROGRAMY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

• Kolberg 2014 – Promesa

• „Edukacja Kulturalna”   

• Wydarzenia artystyczne. Priorytet: „Muzyka”

• Kolekcje. Priorytet: „Zamówienia kompozytorskie”
   Instytucja zarządzająca: Instytut Muzyki i Tańca

PROGRAM INSTYTUTU MUZYKI I TAŃCA:

• „Kompozytor – rezydent”

• „Dyrygent – rezydent”
 Dyrygentem – rezydentem Filharmonii w sezonie 2013/2014 
  jest Krzysztof Jakub Kozakiewicz

WIOSNa 
2014

REZERWaCJE
Sprzedaż oraz telefoniczną rezerwację biletów 41 368 05 01 lub 41 365 54 83 
prowadzi kasa Filharmonii Świętokrzyskiej od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00–17.00 oraz na godzinę przed koncertem w miejscu koncertu.

Zarezerwowane bilety należy wykupić w kasie FŚ 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 FŚ akceptuje karty kredytowe. 

SPRZEDaŻ ON-LINE
Filharmonia Świętokrzyska prowadzi sprzedaż biletów w internecie. 
Bilety można kupić, wchodząc na stronę www.filharmonia.kielce.com.pl 
w zakładce KUP BILET ON-LINE.

Filharmonia zastrzega sobie możliwość zmian 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
tel. /+48/ 41 368 11 40, 41 365 54 99
www.filharmonia.kielce.com.pl
sekretariat@filharmonia.kielce.com.pl
impresariat@filharmonia.kielce.com.pl

Koncerty fAmiLiJne
F

F

F

13 KWietniA, nieDzieLA      11.00, sala koncertowa

W poszUKiWAniU zAGinionycH 
instrUmentÓW
scHooL JAzz BAnD
mArcin stoJeK  dyrygent

AGnieszKA noWAK-zAGÓrA prowadzenie

Chochliki porwały instrumenty zaproszonego zespołu i gdzieś je poukrywały. 
Może w garderobach muzyków lub gabinecie dyrektora, a może w kulisach es-
trady?... Instrumenty postarają się odnaleźć dzieci, które udadzą się na wędrówkę 
po gmachu Filharmonii. Podczas koncertu młoda publiczność przekona się, jak 
ważna jest rola dyrygenta.

Dla dzieci od 4 lat

18 mAJA, nieDzieLA      11.00, sala koncertowa

KWArtLUDiUm W KrAinie czArÓW, czyLi 
co Jest po DrUGieJ stronie LUstrA
zespół KWARTLUDIUM  w składzie:
DAGnA sADKoWsKA  skrzypce
micHAŁ GÓrczyŃsKi  klarnet, klarnet basowy
pAWeŁ noWicKi  instrumenty perkusyjne
piotr noWicKi  fortepian

Koncert-warsztat pt. „Kwartludium w Krainie Czarów, czyli co jest po drugiej 
stronie lustra” stanowi nowatorską interpretację klasyki poprzez dostosowanie 
i dobór utworów polskich kompozytorów współczesnych do wieku i możliwości 
percepcyjnych dzieci.

Dla dzieci od 6 lat

1 czerWcA, nieDzieLA      11.00,  sala koncertowa   

stAroDAWne BAJKi i zABAWy DLA Dzieci 
przez osKArA KoLBerGA zeBrAne
teAtrzyK SŁUCHAJ UCHEM
KAJA prUsinoWsKA śpiew, drumla
JAnUsz prUsinoWsKi  śpiew, skrzypce, cymbały, fisharmonia, 
 harmonia, lira korbowa
piotr piszczAtoWsKi  bębny 
micHAŁ ŻAK  flet drewniany, szałamaja, klarnet, fujarki
oraz Dzieci - radosna zabawa!

Wybór z bogatego zbioru dzieł Oskara Kolberga dokumentującego folklor dawnej 
Rzeczypospolitej; w spektaklu znajdą się piosenki, kołysanki, podania i opowieści. 
Koncert dla całej rodziny, do słuchania, do wspólnej zabawy.

promocja bajek zebranych przez o. Kolberga wraz z płytą cD
Dla dzieci od 2 lat

Wydano z finansowym 
wsparciem Fundacji Współpracy 

Polsko-Niemieckiej
Herausgegeben mit finanzieller 

Unterstützung der Stiftung 
für deutsch-polnische 

Zusammenarbeit

Gesellschaft für Zeitgenössische  
Musik Aachen e.V. 


