Honorowy patronat

Szanowni Państwo!
Po miesiącach kwarantanny, przenosinach kultury, w tym koncertów, do internetu, mamy okazję spotkać się z muzyką na żywo. Muzycy przyjeżdżają do nas – do miejsc, w których mieszkamy – by w przepięknych wnętrzach bazylik i kościołów dać popis swoich umiejętności. To znakomity moment, żeby
pobyć z muzyką sam na sam. Doznać duchowych uniesień, a może po prostu wsłuchać się w piękno
wydobywanych dźwięków i pobyć z nimi w zabytkowych wnętrzach przenoszących nas do czasów,
w których powstawały.
Tegoroczne „Kolory Polski” to tradycyjnie spacer po epokach i rodzajach muzyki. Na inaugurację,
w Bazylice Matki Bożej w Gidlach, utwory Vivaldiego i Haendla będą zagrane na barokowych gitarach
i skrzypcach. W klasztorze Księży Salezjanów w Lutomiersku rozgoszczą się renesansowe brzmienia wydobyte przez flecistów. Zgierski kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej wypełni delikatność
dźwięków harfy, a dźwięki trąbki, puzonu i tuby zabrzmią w Bazylice Mniejszej pw. św. Jakuba Apostoła w Piotrkowie Trybunalskim.
Te atrakcje muzyczne to tylko niektóre z wielu, które czekają na Państwa od 24 lipca do 29 sierpnia w ramach 22. Wędrownego Festiwalu „Kolory Polski” organizowanego przez Filharmonię Łódzką.
Serdecznie zapraszam!

Marszałek Województwa Łódzkiego
Grzegorz Schreiber
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Szanowni Państwo,
niezmiernie cieszymy się ze spotkania z Państwem podczas 22. już edycji Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polski”. Szczególnie cenne są te spotkania po tak długim czasie koniecznego
dystansu, przeniesieniu artystycznej działalności do przestrzeni internetu.
Tym razem kilka zdań do Państwa postanowili napisać wszyscy ci, którzy pracują nad Festiwalem
i przy Festiwalu. Niektórzy z nas poszli już inną drogą, niektórzy byli z nami tylko przez chwilę, niektórzy
są od niedawna, a jeszcze inni – od wielu lat. Każdy z nich miał/ma do wykonania swoją festiwalową
pracę, większą lub mniejszą. Ale wszyscy zawsze staraliśmy się i staramy, by Festiwal żył: odradzał
się każdej wiosny i dojrzewał latem, by trwał i rozwijał się, by gościł wspaniałych Artystów i obdarzał
muzyką jak najszerszy krąg słuchaczy, i aby wszystko zawsze odbywało się zgodnie z planem.
To chcemy podkreślić: choć jak każda idea i każde ludzkie działanie Festiwal miał swojego „pierwszego
poruszyciela”, który wpadł na pomysł i przystąpił do jego realizacji – zawsze, od początku był pracą
zespołową. Ta zespołowość obejmuje także Artystów, z których każdy działa w zespole twórców i realizatorów. Wszak nawet solista nie występuje sam, do koncertu zawsze potrzeba kogoś drugiego,
innych osób.

Fot. Tomek Ogrodowczyk

Ta zespołowość pracy organizacyjnej i artystycznej dla wspólnego celu, jakim jest obdarowywanie
słuchaczy muzyką, tworzy wartości wspólnotowe. Rosnący przez ponad dwadzieścia lat Festiwal „Kolory Polski” jest wspólnotą: ludzi, działań, idei. Artyści, organizatorzy i publiczność tworzą wspólnotę
różnorodną, ale łączącą, jakby odpowiadając na romantyczne wezwanie wielkiego Mickiewicza: „Hej,
ramię do ramienia! (…) Zestrzelmy myśli w jedno ognisko!”*. Festiwalowi poświęcamy co roku nasz
wysiłek i co roku przekonujemy się, że warto. Dbajmy o niego i cieszmy się nim. Oby trwał jak najdłużej.
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Pragniemy zaspokoić Państwa tęsknotę za bezpośrednim kontaktem z muzyką, za wspólnym słuchaniem jej w gronie rodziny i przyjaciół, za podróżowaniem po naszym regionie. Jednak potrzebujemy
wsparcia naszych działań z Państwa strony. Ze względu na panujące nadal obostrzenia, w każdym
z obiektów sakralnych, w którym odbędzie się festiwalowy koncert, możemy udostępnić 75% miejsc
siedzących wszystkim zainteresowanym. Pozostałe miejsca będą mogły zająć tylko osoby zaszczepione pełną szczepionką (jedną lub dwiema dawkami w zależności od rodzaju szczepionki), o ile od
momentu szczepienia upłynęło minimum 14 dni.
Nowe technologie, kody QR, paszporty covidowe… to dla wielu spośród słuchaczy naszych koncertów
pojęcia trudne i zniechęcające. Spodziewamy się, że tak jak przybywają na msze święte, tak przyjdą posłuchać muzyki – bez dowodów, bez kodów, bez gotowości do okazania dokumentów. Z tego
względu bardzo prosimy tych, dla których nie stanowi to problemu, by dobrowolnie i z myślą o innych
poinformowali osoby z personelu Filharmonii Łódzkiej o odbytym szczepieniu oraz wypełnili deklarację zgody na okazanie uprawnionym pracownikom Filharmonii dokumentu potwierdzającego zaszczepienie przeciwko COVID-19 (dokument można okazać w formie elektronicznej lub papierowej).
Umożliwi nam to sprawną organizację widowni i wypełnienie jej maksymalnie dużą liczbą zainteresowanych słuchaczy.
Zajmować miejsca będzie można na godzinę przed każdym koncertem. Miejsca siedzące oznaczone
zostaną numerowanymi kartami z napisem MIEJSCE DOSTĘPNE. Podczas koncertów nie możemy
niestety udostępnić miejsc stojących. Nadal obowiązuje zasada zakrywania ust i nosa maseczką.
Wspólnie zadbajmy o nasze bezpieczeństwo i wspólnie zapewnijmy dostęp do muzyki wszystkim tym,
którzy pragną jej słuchać.
Do zobaczenia na 22. Festiwalu!
Zespół organizujący Festiwal „Kolory Polski”

Szczegółowych informacji udzielają (od pn. do pt. w g. 9-16):
Kasa biletowa FŁ +48 42 664 79 79
 Biuro Obsługi Słuchacza
Anna Gaik +48 693 380 085 anna.gaik@filharmonia.lodz.pl
Michalina Kraszkiewicz +48 732 749 999 michalina.kraszkiewicz@filharmonia.lodz.pl

* Adam Mickiewicz, „Oda do młodości”
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SPIS KONCERTÓW

24 lipca /sobota /19.00
GIDLE

s. 6-7

25 lipca /niedziela /19.00
SKIERNIEWICE

s. 8-9

31 lipca /sobota /19.00
LUTOMIERSK

s. 10-11

1 sierpnia /niedziela /19.00
ZGIERZ

s. 12-13

7 sierpnia /sobota /19.00
KROŚNIEWICE

s. 14-15

8 sierpnia /niedziela /19.00
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

s. 16-17

15 sierpnia /niedziela /19.00
CHARŁUPIA MAŁA

s. 18-19

21 sierpnia /sobota /19.00
ZELÓW

s. 20-21

22 sierpnia /niedziela /19.00
WIELUŃ

s. 22-23

28 sierpnia /sobota /19.00
ŁOWICZ

s. 24-25

29 sierpnia /niedziela /20.00
ŁÓDŹ

s. 26-27
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„Kolory Polski” 2020, Paradyż, fot. Dariusz Kulesza

24 lipca /sobota /19.00
GIDLE
Bazylika Matki Bożej – kościół pw. Wniebowzięcia NMP, plac Dominikański 6

KONCERT INAUGURUJĄCY 22. FESTIWAL „KOLORY POLSKI”
Iwona Lubowicz – sopran, Liliana Stawarz – klawesyn/kierownictwo artystyczne,
Royal Baroque Ensemble w składzie: Karolina Zych – flet traverso; Anna Nowak-Pokrzywińska, Alicja Sierpińska – skrzypce barokowe; Karolina Habało – altówka
barokowa; Anna Cierpisz – wiolonczela barokowa; Grzegorz Zimak – kontrabas;
Witold Wilgos – chitarrone/gitara barokowa
Program: A. Vivaldi – Sinfonia z opery „Olimpiada” RV 725, Aria „Ombre vane” z III aktu opery „Griselda” RV 718, Koncert fletowy „Il Gardellino” D-Dur RV 428; G.F. Haendel – Kantata „Mi palpita il cor”
HWV 132, Aria Oberta „Barbara! Io ben lo so” z opery „Alcina” HWV 34; G.Ph. Telemann – Suita B-dur
„Les Nations” TWV 55:B5
Przez wiele lat jako mistrzów baroku ceniono głównie Johanna Sebastiana Bacha i Georga Friedricha Haendla. Tymczasem epoka ta zrodziła wielu wybitnych artystów – dzieła dwóch z nich, Antonia
Vivaldiego i Georga Friedricha Telemanna, tworzą program koncertu w gidelskim sanktuarium.
Vivaldi kojarzony jest zwykle z koncertami skrzypcowymi (przede wszystkim „Le quattro stagioni”),
ale jego dorobek obejmuje niemal wszystkie formy typowe dla baroku, w tym ponad 400 koncertów
solowych na różne instrumenty, takie jak wiolonczela, flet, obój, organy czy mandolina. Zachwycają
one oryginalnością tematów, wyrazistością rytmiczną i wyjątkową wrażliwością na muzyczne walory
przyrody. Jest to zauważalne w „Czterech porach roku” i w zaledwie trzy lata późniejszym koncercie
„Il Gardellino ”, na co wskazuje sam jego tytuł (pol. szczygieł).
Antonio Vivaldi to przykład kompozytora, którego twórczość po śmierci została zapomniana aż do lat
30. XX wieku. Podobny los spotkał Telemanna, cenionego także jako organista i kapelmistrz. Napisał
on ponad 3000 utworów, w tym ok. 600 uwertur, a także koncerty, suity orkiestrowe, opery, msze
i wiele innych. Obecnie podziwia się go za wielką inwencję melodyczną, ciekawą harmonię. Znawcy
zwracają też uwagę na umiejętność oddania różnych stylów narodowych. W muzyce Telemanna spotykamy wątki polskie, co było efektem jego licznych podróży: w latach 1704–1708 pełnił funkcje muzyka nadwornego i kapelmistrza na dworze hr. Promnitza, dworzanina Augusta II Mocnego w Żarach
(wówczas Sorau), bywał też gościem w pałacu w Pszczynie (Pleß). Z muzyką polską, zarówno dworską,
jak i ludową, zetknął się też podczas późniejszych podróży po Polsce (Kraków, Warszawa).
Do epoki baroku przeniesie słuchaczy Royal Baroque Ensemble – polski zespół instrumentalny specjalizujący się w wykonawstwie muzyki XVII i XVIII wieku. Powstał siedem lat temu z inicjatywy Stowarzyszenia Miłośników Sztuki Barokowej „Dramma per musica”, a jego pierwszy występ miał miejsce
podczas premiery opery „Agrypina” Georga Friedricha Haendla w Teatrze Królewskim w Łazienkach
Królewskich w Warszawie. Później zespół przygotował też inne opery barokowe, m.in. Haendlowskiego „Orlanda” i „Semiramide riconosciuta” („Semiramida rozpoznana”) Leonarda Vinciego (nie mylić
z Leonardem da Vinci, geniuszem renesansu). Członkami zespołu są doświadczeni muzycy, którzy
koncertują też w innych zespołach muzyki dawnej, takich jak Arte dei Suonatori czy Musicae Antiquae
Collegium Varsoviense. Artyści grają na kopiach instrumentów z epoki. Występują zwykle pod kierownictwem artystycznym Liliany Stawarz i tak też będzie w Gidlach. Liliana Stawarz, koncertująca
klawesynistka, profesor Uniwersytet Muzycznego Fryderyka Chopina, to ceniona znawczyni estetyki
muzycznej epoki baroku. Ma w swoim dorobku wiele nagród, m.in. nominację do nagrody Koryfeusz
Muzyki Polskiej, nominację do Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida oraz nagrodę Fryderyk 2018 za
płytę life z oratorium Antonia Caldary „Maddalena ai piedi di Cristo” („Magdalena u stóp Chrystusa”).
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Bazylika Matki Bożej w Gidlach, fot. Wiki Commons

Iwona Lubowicz, fot. z mat. prasowych

25 lipca /niedziela /19.00
SKIERNIEWICE
Kościół pw. Wniebowzięcia NMP, plac Jana Pawła II 1

KONCERT 22. FESTIWALU „KOLORY POLSKI”
Dominika Sznajder–Janczewska – skrzypce, Nela Zaforemska – skrzypce,
Łukasz Błaszczyk – dyrygent, Orkiestra Kameralna Primuz
Program: W.A. Mozart – Divertimento D–dur, J.S. Bach – Koncert na dwoje skrzypiec d–moll BWV
1043, G. Bacewicz – Koncert na orkiestrę smyczkową, W. Lemański – „Fab four”
Utwory przeznaczone dla orkiestr kameralnych pisali kompozytorzy różnych stylów i epok. Spośród
dzieł barokowych kameraliści często wykonują Koncert na dwoje skrzypiec d–moll Johanna Sebastiana Bacha. Pełen polifonicznego kunsztu i ekspresji w dialogu instrumentów solowych, należy do
chętnie słuchanych utworów instrumentalnych lipskiego kantora. W epoce klasycyzmu na orkiestrę
kameralną komponowano między innymi divertimenta – kilkuczęściowe utwory będące rodzajem suity, o lekkim i pogodnym nastroju, rozbrzmiewające nierzadko podczas wieczornych biesiad. Do takich
utworów należy Mozartowskie Divertimento D-dur.
Znacznie bardziej poważny charakter ma Koncert na orkiestrę smyczkową Grażyny Bacewicz, uznawany za jej najważniejsze dzieło i nazywany nawet jej „IX Symfonią”. Utwór niezwykłe żywiołowy i pełen energii, jest jednym z najświetniejszych przykładów neoklasycyzmu w muzyce polskiej. Z kolei „Fab
four” to kompozycja łodzianina Wojciecha Lemańskiego, wykładowcy Akademii Muzycznej im. Grażyny
i Kiejstuta Bacewiczów, specjalizującego się w muzyce teatralnej i filmowej (m.in. filmy „Edi”, „Mistrz”,
„Mój rower”). Utwór „Fab Four” (tytuł nawiązuje do słynnego zespołu „The Beatles”, który nazywano
„Fabulous Four”, w skrócie: „Fab Four”) powstał w styczniu 2015 roku na specjalne zamówienie orkiestry Primuz. Prawykonanie miało miejsce w Oslo w lutym 2015.
Orkiestra Kameralna Primuz, działająca przy Akademii Muzycznej w Łodzi, występuje od 2012 roku.
Przez ten czas dała kilkadziesiąt koncertów w Polsce i za granicą z repertuarem klasycznym, jazzowym i rozrywkowym. Z orkiestrą Primuz występowali tak znakomici artyści, jak Kevin Kenner, Adam
Makowicz, Olga Pasiecznik, Krzesimir Dębski, Rafał Kwiatkowski, Zbigniew Raubo, Andrei Ioniță, Paweł Gusnar. Orkiestrę założył i prowadzi Łukasz Błaszczyk, profesor łódzkiej AM, zdobywca licznych
nagród na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach skrzypcowych i kameralnych. W roku
1999 uczestniczył w światowym tournee Krystiana Zimermana jako jeden z koncertmistrzów „Polish
Festival Orchestra”, występując w najsłynniejszych salach koncertowych w Europie i USA, w latach
2005–2015 był koncertmistrzem Orkiestry Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie.

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Skierniewicach,
„Kolory Polski” 2017, fot. Dariusz Kulesza

W skierniewickim kościele jako solistki zagrają dwie skrzypaczki: Dominika Sznajder–Janczewska
i Nela Zaforemska, liderki Orkiestry Kameralnej Primuz, laureatki wielu konkursów (nagrody za występy solowe i w zespołach kameralnych) o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej.
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Łukasz Błaszczyk z Orkiestrą Primuz w FŁ, fot. Dariusz Kulesza

Nela Zaforemska, fot. Daria Urbańska

Dominika Sznajder–Janczewska, fot. Daria Urbańska

31 lipca /sobota /19.00
LUTOMIERSK
Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP, Klasztor Księży Salezjanów, ul. Mikołaja Kopernika 3

KONCERT 22. FESTIWALU „KOLORY POLSKI”
Zespół La Viva Fiamma w składzie: Magdalena Pilch – flet dyszkantowy, flet tenorowy;
Justyna Wójcikowska – flet dyszkantowy, flet tenorowy; Nicola Łacfik – flet tenorowy;
Agnieszka Gorajska – flet tenorowy, flet basowy; Radosław Orawski – flet tenorowy,
flet basowy; Magdalena Szymańska – sopran; Piotr Wieczorek – alt/tenor;
Marek Pilch – pozytyw
Program: P. Attaingnant – Pavana i Gagliarda, Basse dance; J. Walter – „Christ lag in Todesbanden”
(Chrystus leżał w mocy śmierci), „In Gott gelaub ich” (Credo); G. Frescobaldi – Canzon vigesimaprima;
J. Walter – „Gott der Vater wohnt uns bei” (Boże Ojcze bądź z nami); J. Dowland – Pavan, Galliard;
C. de Sermisy – „Amour me poingt”; C. de Rore – „Or che 'l ciel et la terra e 'l vento tace”; Henryk VIII
Tudor – „Madame d’amours”; Hélas madame; G. Frescobaldi – Canzon seconda à 4 sopra Romanesca, [Canzoni da sonare a una, due, tre et quattro, Venezia 1634]; C. de Rore – „Cantai mentre ch’i’
arsi del mio foco”; A. Holborne – „The Teares of the Muses”; P. Peuerl – Canzona nr 13; J. Walter – „Jesus Christus unser Heiland der von uns” (Jezus Chrystus nasze zbawienie), „Nu bitten wir den heiligen
Geist” (Duchu Nayświętszy k’nam zawitay)
Zespół poprzecznych fletów renesansowych La Viva Fiamma powstał w 2019 roku z inicjatywy Magdaleny Pilch, prowadzącej klasę fletu traverso w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów. Jest to
obecnie jedyny tego rodzaju zespół w Polsce. W jego skład, prócz prowadzącej, wchodzą studenci klas
historycznych fletów poprzecznych i podłużnych łódzkiej uczelni: Justyna Wójcikowska, Nicola Łacfik,
Radosław Orawski oraz, gościnnie, Agnieszka Gorajska.
Muzycy grają na kopiach instrumentów z Accademia Filarmonica di Verona zbudowanych przez
Giovanniego Tardina (Rzym/Bazylea), specjalizującego się w rekonstrukcji historycznych fletów poprzecznych. Są to flety dyszkantowe, tenorowe i flet basowy, dzięki czemu fleciści mogą wykonywać
dużą część polifonicznego repertuaru wokalnego okresu renesansu, nawiązując do typowej praktyki
konsortów instrumentalnych XVI wieku, a więc czasów, gdy muzyka stricte instrumentalna dopiero
zaczynała się kształtować, ograniczając się głównie do użytkowych małych form tanecznych.
Z zespołem współpracują śpiewacy: Magdalena Szymańska i Piotr Wieczorek, a także znany polski klawesynista i organista Marek Pilch, związany zawodowo z katowicką Akademią Muzyczną
im. K. Szymanowskiego.
W roku, w którym powstał, konsort La Viva Fiamma wystąpił kilkakrotnie w Łodzi i Katowicach.
W 2020 r. wziął udział w Festiwalu Bachowskim w Świdnicy.

GOTT DER VATER
(tekst polski: Nowo wydany Kancyonał Pruski, Królewiec 1741)
Boże Ojcze, bądź z nami, nie day nam zginąć. Racz nam grzechy odpuśćić,
kiedy mamy umrzeć. Od diabła nas uchoway, przy wierze prawey nas trzymay,
i żebyśmy w ćię mocno wierzyli, a tobie serdecznie służyli. Tobie się polecamy,
ze wszystkimi Chrześćiany. Byśmy śię społem miłowali, a twoim słowem ćieszyli.
Amen, Amen, Boże day, z serca każdy Alleluja śpieway!
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Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP w Lutomiersku,
„Kolory Polski” 2019, fot. Tomasz Ogrodowczyk

La Viva Fiamma, fot. Marek Pilch

1 sierpnia /niedziela /19.00
ZGIERZ
Kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej Męczennicy, plac Jana Pawła II 11

KONCERT 22. FESTIWALU „KOLORY POLSKI”
Ewelina Zawiślak – flet, Beata Kamińska – harfa, Krzysztof Kamiński – dyrygent,
sekcja smyczkowa Orkiestry Symfonicznej FŁ
Program: H. Czyż – Canzona di barocco, M. Karłowicz – Serenada op. 2 na orkiestrę smyczkową,
A. Panufnik – Sinfonia concertante na flet, harfę i orkiestrę smyczkową
W zgierskiej farze muzykami Orkiestry Filharmonii Łódzkiej zadyryguje Krzysztof Kamiński, na co dzień
pierwszy fagocista tego zespołu, ale także profesor Akademii Muzycznej w Łodzi, solista, pedagog
i dyrygent. Jako solistki wystąpią Ewelina Zawiślak – flet, i Beata Kamińska – harfa.
Na program koncertu złożą się utwory o zróżnicowanym charakterze i stylu. Pierwszy z nich nawiązuje do historii Filharmonii Łódzkiej poprzez osobę kompozytora – Henryka Czyża, który dwukrotnie
– w latach 1957-1960 i 1972-1980 – był kierownikiem artystycznym i pierwszym dyrygentem tej instytucji. Okres ten określany jest jako „złote lata” łódzkiej Filharmonii. Ten charyzmatyczny dyrygent
i popularyzator muzyki (m.in. telewizyjny cykl „Nie taki diabeł straszny”) był też przez całe życie aktywnym kompozytorem. „Canzona di barocco” nawiązuje do pełnego skupienia i dostojnego stylu barokowego. „Wykorzystuję w niej oczywiście technikę kompozytorską baroku, charakteryzującą się przede
wszystkim linearyzmem konstrukcji – pisał kompozytor. – W kulminacji dochodzi do przełamania stylu,
a w ostatnich taktach pojawia się w partii skrzypiec sekunda mała, która jest jakby podpisem kompozytora XX wieku”.

Kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej Męczennicy w Zgierzu

Powstała zaledwie 10 lat wcześniej „Sinfonia concertante” Andrzeja Panufnika przez długi czas była
w Polsce nieznana, bowiem kompozytor tworzył na emigracji. Tę czwartą w kolejności symfonię Panufnik napisał jako upominek dla żony z okazji 10. rocznicy ślubu, o czym świadczy nadanie dźwiękowi
C (od imienia Camilla) roli centrum brzmieniowego utworu. Liryzm łączy ten utwór z Serenadą nr 2
Mieczysława Karłowicza (1897). Budowa czteroczęściowej serenady wskazuje na powiązania z popularnymi wówczas utworami Mozarta, Volkmanna, Czajkowskiego i Dvoráka.
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Krzysztof Kamiński, fot. Dariusz Kulesza

Beata Kamińska, fot. Marcin Stępień

Ewelina Zawiślak, fot. Marcin Stępień

7 sierpnia /sobota /19.00
KROŚNIEWICE
Kościół pw. Wniebowzięcia NMP, ul. Łęczycka 5

KONCERT 22. FESTIWALU „KOLORY POLSKI”
Kwintet dęty muzyków Orkiestry Symfonicznej FŁ Wind 5 w składzie: Ewelina Zawiślak
– flet, Agata Piotrowska–Bartoszek – obój, Roman Pryliński – klarnet, Krzysztof Kamiński
– fagot, Zbigniew Monkiewicz – waltornia
Program: G. Bacewicz – Kwintet na instrumenty dęte, E. Suchoň – „Cztery obrazy ze Słowacji”, J. Haydn
– Divertimento B-dur nr 1 Hob. II:46, F. Farkas – Early Hungarian Dance, A. Brych – „Sto lat temu”
Kwintet dęty to rodzaj zespołu, który w ostatnich latach zdobywa coraz większą popularność. Decyduje o tym różnorodność brzmienia instrumentów tej grupy, duże możliwości kreowania odmiennych
nastrojów, w tym naśladownictwa dźwiękowego, oraz unikalne połączenie lekkości i siły.
W repertuarze koncertu zespołu instrumentów dętych Filharmonii Łódzkiej Wind 5 znalazły się utwory z różnych epok. Kwintet dęty zdobył popularność w okresie klasycyzmu, co wiązało się z rozwojem
instrumentów i udoskonalaniem ich konstrukcji. Z tego okresu pochodzi Divertimento B-dur Josepha
Haydna ze słynnym chorałem „St. Antonio” w drugiej części.
Popularność kwintetu dętego nie zmalała w XX wieku, częściowo dzięki upodobaniom kompozytorów
do stylu neoklasycznego. Nawiązuje do niego Kwintet dęty Grażyny Bacewicz, skomponowany podczas jej pobytu na stypendium w Paryżu i nagrodzony I lokatą na Konkursie dla kompozytorek, zorganizowanym przez Towarzystwo Aide aux femmes de professions libres. Artystka, co dla niej znamienne, łączy tu atrakcyjność brzmieniową i dbałość o formę. Uwagę zwracają elementy neobarokowe,
taneczna część trzecia oraz ogniwa skrajne z rysem muzycznej groteski.
Kwintet dęty znajdziemy w dorobku Eugena Suchoňa, jednego z najważniejszych kompozytorów słowackich XX wieku (1908–1993). Początkowo tworzył on w stylu romantycznym, wykorzystując skale
tradycyjne, w późniejszych latach włączył do swego warsztatu zasady serializmu (polegającego na
porządkowaniu wysokości dźwięku i innych elementów, np. rytmu, dynamiki, w szeregi zwane seriami,
które w toku utworu ulegają rozmaitym przekształceniom). Jest autorem utworów symfonicznych,
solowych z towarzyszeniem orkiestry, kameralnych, chóralnych oraz pieśni. Międzynarodową sławę
przyniosły mu: „Psalm Ziemi Karpackiej” oraz dwie opery – „Krutniawa” i „Świętopełk” – dzieło historyczne o charakterze monumentalnego fresku dramatycznego z okresu Wielkich Moraw.
Kulturę węgierską reprezentuje Ferenc Farkas (1905–2000). W twórczości raczej zachowawczy,
chętnie sięgał po elementy folkloru. Pozostawił po sobie opery, balety, kantaty, utwory orkiestrowe.
Aleksander Brych to młody łódzki twórca, absolwent studiów kompozytorskich na Akademii Muzycznej w Łodzi. Specyfika instrumentów dętych jest mu dobrze znana, gdyż jest także koncertującym
flecistą. Od lat wykonuje muzykę folkową, występuje z wieloma artystami, inspirując się kulturą różnych stron świata, przede wszystkim krajów bałkańskich i bliskowschodnich oraz krain celtyckich. Jego
utwory wykonywane są w kraju i za granicą. „Sto lat temu” to jedna z najnowszych kompozycji A. Brycha, ukazująca szeroką gamę możliwości brzmieniowych instrumentów dętych.

14

15

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Krośniewicach, „Kolory Polski” 2017, fot. Marcin Stępień

Kwintet dęty muzyków OSFŁ Wind 5, od lewej: Zbigniew Monkiewicz, Ewelina Zawiślak,
Agata Piotrowska-Bartoszek, Krzysztof Kamiński, Roman Pryliński, fot. Paulina Kołodziejczyk

8 sierpnia /niedziela /19.00
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
Bazylika Mniejsza pw. św. Jakuba Apostoła, ul. Krakowskie Przedmieście 2

KONCERT 22. FESTIWALU „KOLORY POLSKI”
Classic Brass Quintet w składzie: Tomasz Maciaszczyk – trąbka, Mirosław Dudek
– trąbka, Adam Blacha – puzon, Roman Strembicki – waltornia, Michał Walczak – tuba
W programie koncertu m.in: W.A. Mozart – Eine kleine Nachtmusik KV 525, Rondo alla Turca KV 331;
G.F. Haendel – „The Water Music” (fragm.), „Alleluja” z oratorium „Mesjasz”; A. Vivaldi – „Cztery pory
roku”, „Wiosna” RV 269 cz. I; G. Bizet – Suita „Carmen” (fragm.); G. Rossini – Uwertura do opery „Wilhelm Tell” (fragm.); J. Pachelbel – Kanon D–dur; J. Clark – „Trumpet Voluntary”; H. Purcell – Sonata na
dwie trąbki i zespół dęty blaszany
Patrząc na skomplikowaną budowę waltorni czy tuby, trudno uwierzyć że wywodzą się one z pierwotnych pra-instrumentów, którymi były na przykład rogi zwierzęce. Obecnie instrumenty dęte blaszane
budzą podziw siłą i blaskiem – blachy i brzmienia, a jeszcze bardziej imponująco prezentują się w zespole. Classic Brass Quintet powstał jesienią 2016 r. W skład tego kwintetu wchodzą profesjonalni
muzycy grający na stałe w Orkiestrze Symfonicznej Filharmonii Łódzkiej oraz z nią współpracujący. Na
program koncertu złożą się prawdziwe muzyczne hity, utwory znane każdemu – nie tylko bywalcom
sal koncertowych. Popularność tych krótkich utworów zwykle przewyższa znacząco całe cykle, z których pochodzą, a z wieloma z nich wiążą się ciekawe historie.
„Muzyka na wodzie” to suita Georga Friedricha Haendla, stanowiąca przykład kompozycji plenerowej, czyli ówczesnej muzyki rozrywkowej. Powstała na zamówienie brytyjskiego króla Jerzego I dla
uprzyjemnienia przejażdżki po Tamizie, którą władca zorganizował w lipcu 1717 roku. Jak głosi przekaz,
orkiestra towarzysząca Jerzemu I podczas rejsu składała się z 50 muzyków grających na wszelkiego
typu instrumentach, a same kompozycje tak spodobały się królowi, że wykonano je trzykrotnie (podczas rejsu, w czasie kolacji i w drodze powrotnej).
Z dorobku tego samego kompozytora pochodzi słynny chór „Alleluja” – to fragment jego najbardziej
znanego, monumentalnego oratorium „Mesjasz”. Podczas londyńskiej premiery tego dzieła z miejsca
wstał sam król Jerzy II, a wraz z nim wszyscy słuchacze. Do dziś niekiedy słucha się Alleluja na stojąco.
Wielki szacunek dla tej muzyki jest dla Anglików łatwiejszy dzięki temu, że uznają Haendla niemal za
swego kompozytora narodowego – choć był on Niemcem, znaczną część życia spędził w Anglii, co
znalazło odzwierciedlenie w jego twórczości.
„Marsz turecki” jest trzecią częścią Mozartowskiej Sonaty fortepianowej A-dur. Kompozytor naśladuje
tu głośne kapele janczarskie armii tureckiej, co wówczas było modnym chwytem – wiedeńczycy wyobrażali sobie, że muzyka turecka jest przede wszystkim hałaśliwa.
Popularność uwertury do opery „Wilhelm Tell” Gioacchina Rossiniego związana jest z jej bogactwem
melodycznym. W czterech częściach – „Poranek”, „Burza”, „Pieśń pasterska” i „Marsz żołnierzy szwajcarskich” – kompozytor ilustruje alpejskie obrazy. Nie wszyscy wiedzą, że ten pogodny utwór pochodzi
z opery, w której nie ma absolutnie żadnych wątków komicznych – jest to tzw. opera heroiczna, poświęcona bohaterowi narodowemu Szwajcarii: Wilhelm Tell był XIV-wiecznym łucznikiem, który doprowadził do zakończonego sukcesem powstania przeciwko okupującym jego kraj Austriakom.
W programie koncertu znalazł się także słynny Kanon D-dur Johanna Pachelbela – o jego popularności świadczy fakt, że jest on w pierwszej dwudziestce najczęściej oglądanych nagrań w serwisie
YouTube.
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Bazylika Mniejsza pw. św. Jakuba Apostoła w Piotrkowie Tryb.,
fot. Wiki Commons

Classic Brass Quintet, od lewej: Michał Walczak, Adam Blacha,
Roman Strembicki, Tomasz Maciaszczyk, Mirosław Dudek

15 sierpnia /niedziela /19.00
CHARŁUPIA MAŁA
Sanktuarium Matki Bożej Charłupskiej Księżnej Sieradzkiej – kościół pw. Narodzenia NMP,
ul. ks. L. Radzymińskiego 2

KONCERT 22. FESTIWALU „KOLORY POLSKI”
Hanna Sosnowska – sopran, Paweł Przytocki – dyrygent, Orkiestra Symfoniczna FŁ
Program: A. Vivaldi – Concerto grosso op. 3 nr 11 RV 565, G.B. Pergolesi – Salve Regina, G.F. Haendel
– Concerto grosso op. 6 nr 10 HWV 328, W.A. Mozart – Motet „Exsultate, jubilate” KV 165
Gdy muzyka gości w sanktuarium z cudownym, słynącym łaskami obrazem Najświętszej Maryi Panny,
w programie koncertu nie może zabraknąć dzieł religijnych. „Salve Regina” to średniowieczna antyfona ku czci Maryi, Matki Jezusa, śpiewana od niedzieli po Zesłaniu Ducha Św. aż do Adwentu. Autorem
dwóch opracowań muzycznych łacińskiego tekstu jest Giovanni Battista Pergolesi, włoski kompozytor,
któremu przedwczesna śmierć (w wieku 26 lat!) nie pozwoliła w pełni rozwinąć wyjątkowego talentu.
Emocjonalność modlitwy artysta podkreśla tu wielkim liryzmem i ekspresją barokowych figur retorycznych.
Radosny charakter ma tekst „Exsultate, jubilate” („Cieszcie się i radujcie”), do którego 17-letni Wolfgang Amadeusz Mozart skomponował trzyczęściowy motet. Chociaż stworzony do użytku liturgicznego, utwór ma wiele cech wspólnych z ówczesnymi włoskimi ariami koncertowymi. Wielką popularność
zdobyło kończące utwór wirtuozowskie „Alleluja”.
W programie koncertu znajdą się także dwa barokowe concerti grossi – utwory, w których partia solowa jest wykonywana nie przez solistę, lecz przez grupę instrumentów.

Kościół pw. Narodzenia NMP w Charłupi Małej, fot. Wiki Commons

W partiach solowych wystąpi Hanna Sosnowska – sopranistka Opery Wrocławskiej, laureatka Wrocławskiej Nagrody Muzycznej 2018 w kategorii „muzyka poważna”. Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii
Łódzkiej poprowadzi jej dyrektor artystyczny Paweł Przytocki.
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Paweł Przytocki z OSFŁ, „Kolory Polski” 2020, fot. Marcin Stępień

Hanna Sosnowska, fot. Anita Suchocka

21 sierpnia /sobota /19.00
ZELÓW
Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej, ul. H. Sienkiewicza 3

KONCERT 22. FESTIWALU „KOLORY POLSKI”
Sławomir Cichor – trąbka, Apertus Quartet w składzie: Marta Kalińska – I skrzypce,
Paulina Wielgosińska – II skrzypce, Małgorzata Sowierka–Chmiel – altówka,
Maria Katarzyna Filipiak – wiolonczela
Program: A. Banaszkiewicz – Koncert „Seeking The Answer” na trąbkę i kwartet smyczkowy oraz
utwory w opracowaniu M.K. Filipiak: P. Mascagni – Intermezzo z opery „Cavalleria rusticana”,
G.F. Haendel – Aria „Lascia ch’io pianga” z opery „Rinaldo”, V. Bellini – Aria „Casta Diva” z opery „Norma”, F. Schubert – Pieśń „An die Musik”, F. Schubert – Serenada „Ständchen”, G. Gershwin – „Nice
Work If You Can Get It”, „Summertime” z opery „Porgy and Bess”
„Seeking the answer” – tytuł utworu współczesnego kompozytora Artura Banaszkiewicza zainspirował artystów do ułożenia programu, będącego muzycznymi rozważaniami wokół odwiecznego pytania o sens ludzkiego istnienia. Kompozycja Banaszkiewicza w formie koncertu na trąbkę i kwartet
smyczkowy jest dialogiem z powstałym ponad sto lat wcześniej utworem Amerykanina Charlesa Ivesa „The Unanswered Question” („Pytanie bez odpowiedzi”). Banaszkiewicz kilkakrotnie cytuje Ivesa
i odwołuje się do znanej ballady „Nature Boy”, w której czytamy: „najwspanialszą rzeczą, której można się nauczyć, jest kochać i być kochanym”. Wykonawcy koncertu dodają swoje własne odpowiedzi w formie utworów muzycznych o wyrazistym przesłaniu: w życiu człowieka istotna jest wolność
(„Lascia ch’io pianga” z opery „Rinaldo” G.F. Haendla), pokój („Casta Diva” z opery „Norma” V. Belliniego), sztuka („An die musik” F. Schuberta) czy wreszcie proste, szczęśliwe życie („Summertime” z opery
„Porgy and Bess” G. Gershwina). W ten sposób otrzymujemy program zróżnicowany, złożony z dobrze
znanych melodii z różnych krajów i epok, ale zogniskowany wokół jednej nadrzędnej myśli.

Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Zelowie, fot. Wiki Commons

Większość prezentowanych utworów
to transkrypcje, bowiem połączenie
trąbki i kwartetu smyczkowego jest
rzadko spotykane. „Nie sposób nie
zauważyć pewnych podobieństw do
tak popularnych w okresie baroku
utworów na trąbkę, smyczki i basso
continuo – wyjaśnia trębacz Sławomir Cichor. – Brak wyraźnej podstawy
basowej sprawia jednak, że uzyskane
brzmienie jest bardziej zwiewne, oniryczne, a zarazem mniej określone”.
Sławomir Cichor jest pierwszym trębaczem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Łódzkiej, współpracuje też
z orkiestrą Królewskiej Opery Belgijskiej w Brukseli. Zajmuje się wykonawstwem muzyki dawnej na historycznej
trąbce. W ramach projektu Stowarzyszenia „Kapela Jasnogórska” dokonał
wielu premierowych nagrań muzyki
kompozytorów polskich.
W kwartecie Apertus także grają artystki Orkiestry Symfonicznej FŁ. Zespół, który koncertuje od 2007 roku,
występuje w kraju i za granicą z szerokim i różnorodnym repertuarem.
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Sławomir Cichor, fot. z archiwum artysty

Apertus Quartet, od lewej: Maria Katarzyna Filipiak, Paulina Wielgosińska,
Marta Kalińska, Małgorzata Sowierka-Chmiel, fot. Dariusz Kulesza

22 sierpnia /niedziela /19.00
WIELUŃ
Kościół pw. św. Barbary Dziewicy i Męczennicy, ul. Joanny Żubr 41

KONCERT 22. FESTIWALU „KOLORY POLSKI”
Paulina Glinka – sopran, Maria Hubluk–Kaszuba – sopran, Dominika Stefańska
– mezzosopran, Paweł Żak – tenor, Bartosz Szulc – bas, Tomasz Kaszuba – fortepian
Program: A. Vivaldi – „Laudamus te” z „Glorii” RV 589; J.S. Bach – Aria „Mache dich, mein Herze,
rein” z Pasji wg św. Mateusza BWV 244; G.B. Pergolesi – „Vidit suum”, „Eia Mater” ze Stabat Mater;
J. Haydn – aria „Mit Würd’ und Hoheit angetan” z oratorium „Stworzenie świata” Hob. XXI:2; G. Rossini – „Crucifixus”, „Qui tollis” z „Małej mszy uroczystej”; F. Mendelsohn – Aria „Jerusalem” z oratorium
„Paulus” op. 36; J.-B. Faure – „Crucifix”; E. Membrée – „Panis angelicus”; C. Debussy – Recytatyw
i aria Lii „L’année en vain chasse l’année” z kantaty „Syn marnotrawny” L. 57; M. Sawa – „Lauda anima mea”; S. Moniuszko – Duet Stefana i Zbigniewa z opery „Straszny dwór”; L. Delibes – „Duet kwiatów” z opery „Lakmé”; W.A. Mozart – Aria Don Ottavia „Il mio tesoro intanto” z opery „Don Giovanni”
KV 527; G. Verdi – Aria Filipa „Ella giammai m’amo” z opery „Don Carlos”, bolero Eleny „Merce, dilette
amiche” z opery „Nieszpory sycylijskie”; M. Glinka – „Ja pomniu czudnoje mgnowienie”; P. Czajkowski
– Duet Lizy i Pauliny z opery „Dama pikowa”, „Serenada Don Juana” op. 38 nr 1, „Noc” op. 60 nr 9
W obszernych kościelnych wnętrzach szczególnie pięknie brzmi głos ludzki. Utwory wokalne usłyszymy
podczas koncertu w Wieluniu. W dwuczęściowym programie część pierwszą tworzą kompozycje religijne, podczas gdy w drugiej znajdą się duety i arie ze znanych oper. Utwory religijne to głównie arie
z wieloczęściowych dzieł liturgicznych, takich jak pasje, oratoria czy Stabat Mater. W epoce baroku
większość takich dzieł powstawało z myślą o wykonaniu podczas konkretnej mszy czy uroczystości,
co oczywiście nie oznaczało mniejszego zaangażowania twórcy czy niższej wartości artystycznej. Pasję według św. Mateusza Johann Sebastian Bach napisał będąc kantorem w kościele św. Tomasza
w Lipsku, na okoliczność Wielkiego Piątku 1729 roku. Stabat Mater – ostatnie dokończone dzieło Giovanniego Battisty Pergolesiego – powstało na zamówienie księcia Maddaloni.
Niektóre solowe partie operowe tak bardzo spodobały się słuchaczom, że usamodzielniły się i bywają
wykonywane niezależnie od dzieła, z którego pochodzą. Należy do nich „Duet kwiatów” z I aktu opery
„Lakmé” Leo Delibesa – duet, w którym Lakmé wraz ze służącą Malliką zrywają w lesie kwiaty i cieszą
się pięknem poranka. Bolero Eleny śpiewa główna bohaterka Verdiowskich „Nieszporów sycylijskich”,
uczestniczka spisku zawiązanego w celu wyzwolenia Sycylii spod władzy francuskiego gubernatora.
W arii „Il mio tesoro intanto” z opery „Don Giovanni” Wolfganga Amadeusa Mozarta Don Ottavio
przekonuje ukochaną, by zgodziła się go poślubić.

Paulina Glinka, fot. ze strony internetowej artystki

W wieluńskiej świątyni wystąpią wokaliści związani z Filharmonią Łódzką (artyści Chóru FŁ) i innymi łódzkimi instytucjami
muzycznymi (Teatr Wielki, Akademia Muzyczna).
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„Kolory Polski” 2020, fot. Dariusz Kulesza

Od lewej: Tomasz Kaszuba, Maria Hubluk–Kaszuba, Dominika Stefańska,
Bartosz Szulc, Paweł Żak, 21. Festiwal „Kolory Polski” fot. Dariusz Kulesza

28 sierpnia /sobota /19.00
ŁOWICZ
Kościół pw. Matki Bożej Łaskawej i św. Wojciecha – Kolegium Zakonu Pijarów, ul. Pijarska 2

KONCERT 22. FESTIWALU „KOLORY POLSKI”
Zespół instrumentalny NO-NET w składzie: Małgorzata Korpysz-Owczarek, Joanna
Góras, Alicja Pejska – skrzypce; Mirosław Pejski, Jadwiga Domińczyk-Kuzan – altówka;
Ewa Monkiewicz, Jolanta Żebrowska – wiolonczela; Kamil Kuc – obój; Michał Owczarek
– fagot
Program: T. Maciaszczyk – Fantazja na temat pieśni „Bogurodzica”, pieśni maryjne w opracowaniu
T. Maciaszczyka: „Mary did you know”, „Z dawna Polski Tyś Królową”, „Czarna Madonno”, „Matko, która
nas znasz”, „Dobranoc Ci Matko”, „Błogosławiona jesteś Maryjo”. „Gdy klęczę przed Tobą”; kompozycje
„Ave Maria” w opracowaniu M. Lewego
Wśród polskich pieśni religijnych istotną rolę odgrywają utwory maryjne, co odzwierciedla żywe uczucia wiernych wobec Matki Jezusa. Współczesne opracowania tych pieśni zabrzmią w kościele w Łowiczu, dwa dni po święcie Matki Bożej Częstochowskiej.
W programie koncertu znajdą się aranżacje łódzkich kompozytorów. Nowy kształt artystyczny znanym utworom nadali Tomasz Maciaszczyk i Mariusz Lewy. Tomasz Maciaszczyk, trębacz, pedagog,
kompozytor i aranżer, chętnie dokonuje opracowań na zespoły instrumentów dętych. Współpracuje
z orkiestrami Filharmonii Łódzkiej, Teatru Muzycznego w Łodzi, Teatru Wielkiego w Łodzi oraz z orkiestrą kameralną Polish Camerata. Mariusz Lewy, wokalista, dyrygent, kompozytor i aranżer, prowadzi
m.in.: Chór dla (nie)opornych w Filharmonii Łódzkiej, The Singing Heads, Chór Towarzystwa Śpiewaczego Lutnia w Zgierzu czy Chór Politechniki Łódzkiej.
Jedną z prezentowanych pieśni jest średniowieczna „Bogurodzica” – jej słowa to najstarszy zachowany wraz z melodią polski tekst poetycki. Przez kilka wieków pełniła funkcję hymnu państwowego w Królestwie Polskim i Wielkim Księstwie Litewskim. „Bogurodzica to utwór symboliczny – mówi Tomasz
Maciaszczyk – i z tego względu nie opracowałem jej na zasadzie aranżacji, ale stworzyłem fantazję
na podstawie tej melodii, wykorzystując ją jako cytat, który wplatam w urozmaicone tło harmoniczne
i kolorystyczne. Na pozostałe pieśni również staram się spojrzeć kreatywnie. Największym wyzwaniem
jest ukazanie ich w innej odsłonie, nieco bardziej wyszukanej, nie zatracając jednocześnie ich pierwotnego przeznaczenia”.
Pieśni maryjne usłyszymy w wersji instrumentalnej – na nonet, w którego skład wchodzą instrumenty
smyczkowe oraz dwa dęte drewniane. Wykonają je muzycy Orkiestry Filharmonii Łódzkiej, tworzący
zespół instrumentalny No-Net. „Czas pandemii spowodował ograniczenie działalności dużej orkiestry, stąd pomysł na granie w małym składzie o zróżnicowanym brzmieniu instrumentów smyczkowych i dętych drewnianych – wyjaśniają muzycy. – Jednocześnie jesteśmy grupą przyjaciół – wśród
nas są także dwa małżeństwa – których łączy pasja wspólnego muzykowania”.
No-Net to połączenie aksamitnego brzmienia instrumentów smyczkowych skrzypiec, altówek i wiolonczel oraz pięknej barwy instrumentów z grupy aerofonów dwustroikowych – oboju i fagotu. Taki
skład zespołu to rodzaj orkiestry kameralnej opartej na kwintecie smyczkowym, w której obój przejmuje wiodącą rolę skrzypiec, a fagot imituje kontrabas.
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Pijarski kościół pw. Matki Bożej Łaskawej i św. Wojciecha w Łowiczu, fot. Wiki Commons

Tekst „Bogurodzicy” (fragm.), fot. Wiki Commons

29 sierpnia /niedziela /20.00
ŁÓDŹ
Bazylika Archikatedralna pw. św. Stanisława Kostki w Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 9

KONCERT FINAŁOWY 22. FESTIWALU „KOLORY POLSKI”
Dawid Ber – przygotowanie Chóru, dyrygent, Maria Hubluk-Kaszuba i Rafał Wiecha –
dyrygenci, Zbigniew Rymarczyk – fortepian, Chór Filharmonii Łódzkiej
Program: J. Bauer – „Hymne des premières Vêpres de Saint Martin”, O. Maessiaen – „O sacrum convivium”, O. Gjeilo – „Northern Light”, P. Łukaszewski – „O, Radix Jesse”, R. Stroop – „Lamentation of
Jeremiah”, M. Lauridsen – „Ubi caritas”, K. Grzeszczak – „Ex libro psalmorum V”, E. Whitacre – „Water
Night”, M. Jasiński – „Cantus finalis”
Na finał festiwalu wystąpi Chór Filharmonii Łódzkiej. Jeden z najlepszych profesjonalnych zespołów
tego typu w Polsce zaśpiewa pod dyrekcją swojego wieloletniego chórmistrza Dawida Bera. „Na koncert wybrałem współczesną muzykę chóralną, która dobrze zabrzmi w niełatwej akustyce łódzkiej
archikatedry – mówi Dawid Ber. – Będziemy celebrować brzmienia, emocje, napięcia i harmonie, bo
w tych utworach są one wyjątkowo ważne”.
Na potrzeby koncertu festiwalowego zespół przygotował nowy program – niemal wszystkie utwory nie były jeszcze przezeń wykonywane. Usłyszymy dzieła kompozytorów zagranicznych i polskich,
w tym związanych z Łodzią.
Jedną z takich osób jest Jerzy Bauer, profesor łódzkiej Akademii Muzycznej. Jego kompozycje były
wykonywane na wielu koncertach i festiwalach, m.in. na Warszawskiej Jesieni i Festiwalu Polskiej
Muzyki Współczesnej „Musica Polonica Nova” we Wrocławiu. Utwory Bauera cechuje dbałość o formę
i nawiązania do tradycji.
Z klasy kompozycji Jerzego Bauera wyszedł Krzysztof Grzeszczak, kompozytor, w którego aktywności
twórczej dużą rolę odgrywa tematyka religijna. Obecnie ma w swoim dorobku ponad 330 utworów:
orkiestrowych, wokalno-instrumentalnych, kameralnych, solowych i chóralnych. Jego kompozycje
doczekały się ponad 700 udokumentowanych wykonań na wielu festiwalach krajowych i zagranicznych, m.in. w Niemczech, Francji, w Australii i Stanach Zjednoczonych. „Tongeren Mass” Grzeszczaka
znalazła się na płycie „Masses”, nagranej przez Chór FŁ z okazji półwiecza działalności i nagrodzonej
Armatką Kultury w plebiscycie magazynu „Kalejdoskop”.
„O Radix Jesse” (O, Korzeniu Jessego) Pawła Łukaszewskiego to symfonia chóralna należąca do cyklu
„Antiphonae”, który powstawał w latach 1995-1999. Tekst tej i innych antyfon jest wykorzystywany
w Kościele Katolickim w ostatnim tygodniu Adwentu. Jak mówi Mszał Rzymski, „są one płomiennym
wołaniem do Mesjasza, a zarazem przedziwnie określają Jego właściwości i chwalebne Imiona”.
Trzyczęściowy psalm „Cantus finalis” nieżyjącego już Marka Jasińskiego (1949–2010) stwarza duże
trudności wykonawcze i stanowi dla chórzystów nie lada wyzwanie. Jasiński znany jest przede
wszystkim jako twórca muzyki sakralnej, w której punkt wyjścia często stanowi słowo.
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Bazylika Archikatedralna pw. św. Stanisława Kostki w Łodzi, fot. Wiki Commons

Chór FŁ z Dawidem Berem, fot. Dariusz Kulesza

wracają wycieczki!
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych słuchaczy, Towarzystwo Przyjaciół Łodzi podjęło się
zorganizowania wycieczek w dniach koncertów festiwalowych. Oto ich program:

24 LIPCA /SOBOTA /GIDLE /koncert 19.00
W programie: Gorzkowice – fortalicja, spotkanie z regionalistą, Milejów – cmentarz bohaterów
września 1939, Radomsko – spacer po mieście, Kobiele Wielkie – zespół dworkowo-parkowy,
ławeczka Reymonta, budka nietelefoniczna, Gidle – kościoły.
Przewodnik: Piotr Tomczyk

25 LIPCA /NIEDZIELA /SKIERNIEWICE /koncert 19.00
W programie: Lisowice – zespół pałacowo-parkowy, Kołacin – młyn, Przyłęk Duży – pomnik i lipa
Reymonta, Jeżów – cmentarze (historie wojen i batalii), Lipce Reymontowskie – muzeum i grób
Boryny, Skierniewice – spacer po mieście.
Przewodnik: Piotr Tomczyk

31 LIPCA /SOBOTA /LUTOMIERSK /koncert 19.00
W programie: Brus – schron, Srebrna – kościół, Konstantynów Łódzki – spacer po mieście,
Rszew – cmentarz wojenny i grodzisko, Kazimierz – stodoły, Lutomiersk – spacer, most tramwajowy.
Przewodnik: Patrycja Czudak

1 SIERPNIA /NIEDZIELA /ZGIERZ /koncert 19.00
W programie: Dzierżązna – zespół dworkowo-parkowy, Grotniki – pamięć o Trubadurze,
Orzechów – głaz, Bełdów – kościół, Dalików – bitwa w 1863, Budzynek – kościół, Domaniew – miejsce
urodzin kpt. Stefana Pogonowskiego.
Przewodnik: Piotr Tomczyk

7 SIERPNIA /SOBOTA /KROŚNIEWICE /koncert 19.00
W programie: Ozorków – dziedzictwo Schlösserów, Parzęczew – kościół i muzeum,
Idzikowice – galeria, Piątek – geometryczny środek Polski, Łęki Kościelne – kościół,
Kutno – spacer po mieście, Krośniewice – historie wielkich krośniewiczan.
Przewodnik: Piotr Tomczyk

8 SIERPNIA /NIEDZIELA /PIOTRKÓW TRYBUNALSKI /koncert 19.00
W programie: Moszczenica – siedziba Parków Krajobrazowych, Geopark Owadów-Brzezinki,
Sławno – kościół, Sulejów – Opactwo Cystersów, Polichno – Muzeum Czynu Partyzanckiego,
Piotrków Trybunalski – spacer po mieście.
Przewodnik: Patrycja Czudak

15 SIERPNIA /NIEDZIELA /CHARŁUPIA MAŁA /koncert 19.00
W programie: Kalinowa – Straszny Dwór, Zalew Jeziorsko, Warta – spacer po mieście,
Małków – zespół pałacowo-parkowy, Wągłczew – dawny zespół klasztorny kanoników regularnych,
Charłupia Mała – sanktuarium.
Przewodnik: Marek Kołacz
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21 SIERPNIA /SOBOTA /ZELÓW /koncert 19.00
W programie: Dłutówek – feralny lot samolotu PZL P.37 B „Łoś”, Borowa Góra – historia bitwy
w 1939, Żłobnica – kopalnia Bełchatów, Kiełczygłów – dworek, kościół i „zagłębie chrzanowskie”.
Przewodnik: Bolesław Wojciechowski

22 SIERPNIA /NIEDZIELA /WIELUŃ /koncert 19.00
W programie: Przywóz – kultura przeworska i rzeka Warta, modrzewiowe kościoły typu wieluńskiego,
Kocilew – wiatrak typu koźlak, Wieluń – spacer po mieście.
Przewodnik: Agnieszka Kołacz

28 SIERPNIA /SOBOTA /ŁOWICZ /koncert 19.00
W programie: Bratoszewice – rodzina Bratoszewskich, Głowno – atrakcje miasta,
Maurzyce – pierwszy most spawany, Patoki – słup graniczny Księstwa Łowickiego,
Sromów – muzeum rodziny Brzozowskich, Łowicz – spacer po mieście.
Przewodnik: Dariusz Chwalborski

INFORMACJE DODATKOWE

„Kolory Polski” 2017, fot. Dariusz Kulesza

 Koszt uczestnictwa (przewodnik, ubezpieczenie, bilety do wybranych obiektów): 85 zł/os.,
poza wycieczkami do Lutomierska i Zgierza (75 zł/os.). Liczba miejsc jest ograniczona,
jednak by wyjazd doszedł do skutku, grupa musi liczyć co najmniej 30 osób.
 Miejsce zbiórki i powrotu: ul. Narutowicza 20/22 (przed Filharmonią Łódzką); zbiórka o g. 11.45,
odjazd o g. 12.00. Uwaga! 24 lipca, w dniu koncertu w Gidlach, zbiórka o g. 10.45, odjazd o g. 11.00!
Wyjątkowo godziny te mogą się zmienić – uczestnicy wycieczki zostaną o tym wcześniej
poinformowani.
 Informacje, zapisy i sprzedaż wycieczek: Towarzystwo Przyjaciół Łodzi, ul. Piotrkowska 17, front,
I piętro, p. 12; tel. +48 607 828 892.
 Rezerwacje telefoniczne nie będą przyjmowane. Godziny otwarcia TPŁ: w lipcu – wtorek i środa
od 14.00 do 1600, w sierpniu – wtorek od 14.00 do 18.00.
 Organizator wycieczek zastrzega sobie możliwość zmiany ich programu (lub obsady
przewodnickiej) z przyczyn od niego niezależnych.
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BADAJ RAZEM Z NAMI
Wraz z informatorem „Kolorów Polski” otrzymują Państwo (w załączonej kopercie) ankietę* na temat
oferty festiwalu i Filharmonii Łódzkiej. Pragniemy lepiej poznać Państwa preferencje, by dopasować do
nich nasze działania i rozwiązania organizacyjne.
Ankietę mogą Państwo wypełnić na miejscu i oddać po koncercie lub wypełnić później i przekazać podczas kolejnych koncertów „Kolorów Polski”. Ankiety przyjmuje też kasa biletowa Filharmonii Łódzkiej do
końca września tego roku. Kwestionariusz jest również dostępny online pod adresem: bit.ly/badanie_filharmonia lub na stronie internetowej www.filharmonialodzka.pl
Prosimy, by każdy z Państwa wypełnił ankietę samodzielnie nie więcej niż jeden raz, niezależnie od jej
formy. Wypełnianie kwestionariusza zajmuje 15-20 minut.
Z góry dziękujemy za udział w badaniu i poświęcony nam czas.

Rys. Krzysztof Ostrowski

* Badanie zostało przygotowane we współpracy z Katedrą Psychologii Ekonomicznej i Biznesu na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym (SWPS) w Warszawie.
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Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina
ul. Narutowicza 20/22, 90-135 Łódź
+48 42 664 79 10
filharmonia@filharmonia.lodz.pl
http://filharmonia.lodz.pl/pl/kolory–polski
https://www.facebook.com/KoloryPolski
DYREKTOR FŁ / DYREKTOR FESTIWALU
Tomasz Bęben
KURATORKA FESTIWALU
Dominika Jakubowska
KOORDYNACJA FESTIWALU
Dominika Jakubowska, Joanna Kruszyńska, Paulina Kołodziejczyk, Konrad Domagała
KONTAKT DO ORGANIZATORA FESTIWALU
Barbara Jakubowicz +48 601 160 048
Na wszystkie koncerty wstęp wolny.
Szczegółowych informacji udzielają (od pn. do pt. w g.. 9-16):
Kasa biletowa FŁ: +48 42 664 79 79; bilety@filharmonia.lodz.pl
 Biuro Obsługi Słuchacza:
Anna Gaik +48 693 380 085; anna.gaik@filharmonia.lodz.pl
Michalina Kraszkiewicz +48 732 749 999; michalina.kraszkiewicz@filharmonia.lodz.pl
Uprzejmie informujemy, że repertuar koncertów może ulec zmianie.
Wydawca: Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina
Redakcja: Dział Rozwoju i Reklamy FŁ; teksty: Magdalena Sasin, Joanna Więckowska,
Dział Programowy FŁ (konsultacja); korekta: Joanna Więckowska, Magdalena Sasin
Skład, łamanie, przygotowanie do druku: www.media-press.com / Beata Gawłowska
Druk i oprawa: Sindruk
Informujemy, że Państwa dane osobowe w postaci wizerunku utrwalanego w formie fotografii podczas Wędrownego Festiwalu FŁ „Kolory Polski”, będą przetwarzane i administrowane przez Filharmonię Łódzką im.
A. Rubinsteina z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 20/22, 90-135 Łódź, NIP: 7240005070, REGON:
000279226 do celów publikacji w social mediach, na wystawie pofestiwalowej w siedzibie Filharmonii Łódzkiej, oraz w mediach działających na rzecz festiwalu. Udostępnienie w/w danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich udostępnienia uniemożliwi udział w Festiwalu. Podstawą przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne.
Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, żądania
ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do PUODO, jeśli Państwa zdaniem
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy. Niektóre z powyższych uprawnień mogą być ograniczone
w związku z art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne, według którego dozwolone jest
rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak publiczna impreza.
Państwa dane nie podlegają profilowaniu, a zatem nie są na nich dokonywane zautomatyzowane operacje
polegające na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.
Odbiorcami danych będą pracownicy Administratora zajmujący się organizacją Festiwalu. Nie przewiduje
się przekazywania danych do krajów trzecich ani organizacji międzynarodowych.
Dane będą w powyższym zakresie powierzane i przetwarzane przez media działające na rzecz festiwalu
(takie jak: Radio Łódź, Nasze Radio, Nasze Radio Nostalgicznie, Telewizja Toya, „Kalejdoskop”, „Presto”, TVP3,
TVP Kultura) oraz przez Urząd Marszałkowski i Towarzystwo Przyjaciół Łodzi.
Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie r. pr. Małgorzaty Maciejewskiej (m.maciejewska@smz.com.pl; 517-562-083).
Oddano do druku 12.07.2021 r.
32

Honorowy patronat

Główny organizator

Organizatorzy

Instytucja kultury Samorządu Województwa Łódzkiego współprowadzona przez Ministra Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Współpraca

Patroni medialni

