
 

 
 

 

 
WARSZTATY Z MISTRZAMI - TYDZIEŃ TALENTÓW, to innowacyjna kontynuacja realizowanego 
od ponad 30 lat Ogólnopolskiego Festiwalu Laureatów Konkursów Muzycznych TYDZIEŃ 
TALENTÓW. Od 1982 roku festiwal promuje wybitnie uzdolnionych młodych laureatów 
konkursów muzycznych oraz prezentuje ich w jedynej zachowanej posiadłości I. J. 
Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. TYDZIEŃ TALENTÓW wrósł już na trwałe w pejzaż polskiego 
życia muzycznego i stał się imprezą potrzebną, oczekiwaną zarówno przez słuchaczy jak                 
i samych artystów. Występy młodych solistów to dowód na to, że znaleźli się w gronie 
nielicznych wybranych, najlepszych pośród rówieśników. Dla wielu z nich to  często pierwszy 
krok w karierze. Odnoszony tutaj sukces zatacza bardzo szerokie kręgi i otwiera drzwi na 
niedostępne przedtem estrady. Tu zaczynali swoją drogę artystyczną m.in. Rafał Blechacz, 
Krzysztof Jabłoński, Piotr Pławner, Tomasz Strahl, Waldemar Malicki, Bartłomiej Nizioł, Rafał 
Kwiatkowski, Jakub Jakowicz czy Affabre Concinui - artyści, którzy obecnie uważani są za 
najwybitniejszych światowych solistów i kameralistów. Festiwal jest kolebką artystów nowego 
pokolenia, zwiększa szanse pozostania w zawodzie absolwentom szkół i uczelni muzycznych. 
Wszystkie te działania służą promowaniu młodych, utalentowanych muzyków oraz wspieraniu 
ich artystycznego rozwoju. Głównym założeniem projektu jest wyłonienie najzdolniejszych 
debiutantów z polskich szkół artystycznych, danie im możliwości oraz udzielenie wsparcia                       
i pomoc w kolejnych krokach muzycznej kariery. 
 
Formuła przekształcona została 2 lata temu w wydarzenie łączące dwudniową twórczą pracę 
warsztatową młodych z najwybitniejszymi artystami-pedagogami uczelni muzycznych z kraju 
oraz prezentację koncertową będącą zwieńczeniem pracy z Mistrzem. Ciągle rozwijająca się 
myśl edukacyjna w tym roku zakłada innowację tego pomysłu, która polegać ma na włączeniu 
w zakres projektu także najbardziej uzdolnionych uczniów lokalnych szkół muzycznych. 
Wielowymiarowość formuły ma z jednej strony dać szansę młodym laureatom prezentacji 
koncertowej w Dworku Paderewskiego oraz pracy z Mistrzem z drugiej zaś być możliwością 
prezentacji lokalnych talentów i konfrontacji ich umiejętności z bardziej doświadczonymi 
kolegami-muzykami z innych ośrodków muzycznych w kraju. 
 
 
Program wydarzenia zawiera się w 7 dniach warsztatowo-koncertowych pomiędzy 14 - 20 
listopada 2016 r.: 
 
 
 
 
 

 



14 listopada 2016 r. (poniedziałek), godz. 17.30 
Dworek I. J. Paderewskiego w Kąśnej Dolnej 

KONCERT INAUGURACYJNY. WIELKIE POWROTY – AFFABRE CONCINUI 
 
 

Wydarzenie zainauguruje koncert w wykonaniu znakomitego, należący do grona 
najwybitniejszych polskich zespołów wokalnych, doskonale znanego naszej publiczności, 
AFFABRE CONCINUI. Ten wyjątkowy sekstet, który od 33 lat nieustannie koncertuje, nagrywa 
płyty oraz cieszy się wielką popularnością w kraju i za granicą (występy w 26 krajach świata), 
u progu swojej kariery stawiał pierwsze kroki właśnie na estradzie Tygodnia Talentów w 1987 
roku. Wielki powrót zespołu, w którego repertuarze znajdą się atrakcyjne aranżacje przebojów 
muzyki klasycznej (jak m.in. Bolero Ravela), a także niezwykłe wersje współczesnych hitów 
muzyki popularnej. 
 
Inauguracji wydarzenia towarzyszy wernisaż wystawy prac malarskich Marka Wiatra i Tomasza 
Wiatra p.n. „Sztuka Wiatrów” o godz. 17.30.  
 
 

 
15 listopada 2016 r. (wtorek), godz. 17.00 

Sala Lustrzana w Tarnowie 
TARNOWSKIE TALENTY 

 
 

oraz 
 
 

godz. 18.45 
Bazylika Katedralna w Tarnowie 

 
Przegląd dokonań najzdolniejszych uczniów. Prężnie rozwijająca się współpraca ze Szkołą 
Muzyczną w Tarnowie daje możliwość wystąpienia podczas festiwalu najbardziej obiecującym 
wychowankom tarnowskiej szkoły. Konfrontacja dokonań artystycznych przed publicznością, 
kolegami z innych ośrodków muzycznych oraz krytykami muzycznymi, to okazja zetknięcia się 
z realiami przyszłości muzycznej młodych adeptów sztuki. 

 
- 15-16 listopada - dni warsztatowe prowadzone przez mistrza fortepianu, pedagoga, 
profesora Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Roberta Marata. 
 
 

 
16 listopada 2016 r., godz. 18.00 

Dworek I. J. Paderewskiego w Kąśnej Dolnej 
PIANIŚCI U PADEREWSKIEGO  

 
Podczas wieczornego koncertu zaprezentuje się dwójka uczestników warsztatów 
fortepianowych pod kierunkiem prof. Marata, a także młody pianista z lokalnej szkoły 
muzycznej. 
 



- 16-17 listopada  -  to dni pracy wiolonczelistów. Młodych artystów prowadzić będzie prof. 
Tomasz Strahl niezwykle aktywnie koncertujący muzyk, który ma na swoim koncie wiele 
sukcesów edukacyjnych. Spod jego ręki wyszło imponujące grono znakomitych 
wiolonczelistów młodego pokolenia, laureatów największych konkursów w Polsce. Jest 
profesorem Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina i dziekanem wydziału 
instrumentalnego tejże uczelni.  

 
 

 
 

17 listopada., godz. 18.00 
Dworek I. J. Paderewskiego w Kąśnej Dolnej  

CON GRAZIA  
 

Młodzi warsztatowicze efekty pracy zademonstrują melomanom na koncercie w Dworku I. J. 
Paderewskiego. Prezentacje poprzedzi występ młodego lokalnego wiolonczelisty. 
 
- 17-18 listopada - utalentowani skrzypkowie pracować będą pod okiem Marcina 
Baranowskiego poznańskiego skrzypka i pedagoga, absolwenta klasy skrzypiec prof. Jadwigi 
Kaliszewskiej. Profesor Baranowski jest wykładowcą wielu kursów mistrzowskich (Łańcut, 
Busko-Zdrój, Żagań, Przemyśl) i Dyrektorem Artystycznym Międzynarodowego Konkursu 
Skrzypcowego w Toruniu. 
 
 

 
 

18 listopada 2016 r., godz. 18.00 
Dworek I. J. Paderewskiego w Kąśnej Dolnej 

L'ARTE DEL VIOLINO  
 

Wieczorny koncert uczestników warsztatów skrzypcowych, na którym wystąpi również uczeń 
lokalnej szkoły muzycznej. 
 
- 18-19 listopada - ostatnie dni warsztatowe należeć będą do młodych wokalistów. Lekcje 
mistrzowskie poprowadzą: sopranistka Iwona Socha - solistka Opery Krakowskiej, aktywna 
artystka współpracująca z licznymi teatrami operowymi, laureatka Teatralnej Nagrody 
Muzycznej im. Jana Kiepury w kategorii Najlepsza Śpiewaczka Operowa 2013 oraz uznany 
polski baryton Maciej Bartczak, uczeń legendarnego Dietricha Fischera-Dieskau’a, wybitny                    
i ceniony pedagog, wykładowca Akademii Muzycznej w Katowicach. 

 
 
 

20 listopada 2016 r., godz. 17.00 
Letnia Sala Koncertowa w Kąśnej Dolnej 

 KONCERT FINAŁOWY - VIVA VOCE 
 
 

Wieczór z muzyką wokalną. Zwieńczenie pracy warsztatowej młodych solistów, a także całego 
projektu. Młodzi śpiewacy rozpoczną koncert prezentacją efektów swojej pracy warsztatowej. 



Niezwykłą gratką dla melomanów będzie towarzysząca wokalistom orkiestra Filharmonii 
Zabrzańskiej pod dyrekcją wybitnego dyrygenta Sławomira Chrzanowskiego. Wystąpią 
również wykładowcy warsztatów: sopranistka Iwona Socha oraz baryton Maciej Bartczak.                      
W ich wykonaniu będziemy mieli okazję usłyszeć ulubione przez publiczność arie i duety 
operowe. 
 
Całości projektu towarzyszyć będzie Komisja Opiniująca Tygodnia Talentów: ANNA 
WOŹNIAKOWSKA - polska dziennikarka radiowa, krytyczka muzyczna, autorka książek                                
o tematyce muzycznej, współautorka Encyklopedii Muzycznej PWM, JÓZEF KAŃSKI - 
muzykolog i krytyk muzyczny, red. Ruchu Muzycznego, ADAM CZOPEK - dziennikarz, 
publicysta, krytyk, specjalista w dziedzinie opery. Członkowie komisji wydawać będą 
rekomendacje oraz recenzje po koncertowe, a także wytypują uczestnika do wykonania 
koncertu w Dworku Paderewskiego w kolejnym sezonie koncertowym. 
 
 
 
 
 
 
WARSZTATY Z MISTRZAMI – TYDZIEŃ TALENTÓW został objęty honorowym patronatem: 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Starosty Tarnowskiego - Romana Łucarza. 
 
Partnerem Strategicznym Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej oraz Patronem Sali 
Koncertowej jest GRUPA AZOTY. 
 
Sponsorem Przedsięwzięcia jest GAZ SYSTEM. 
 
Cena biletów:  
Bilety na KONCERT INAUGURACYJNY - WIELKIE 
POWROTY AFFABRE CONCINUI oraz FINAŁOWY - 
VIVA VOCE! w cenie 15 zł do nabycia od                                   
4 listopada w biurze Centrum Paderewskiego                     
w Kąśnej Dolnej.    
Na pozostałe koncerty WSTĘP WOLNY. 
 
Możliwość rezerwacji biletów oraz miejsc                                    
w autokarze pod nr tel.: 14 621 09 21.  
 
Wyjazd autokarów sprzed tarnowskiego Teatru, 
wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji miejsc:                                   
- 14 listopada 2016 r., godz. 16.00, 
- 16, 17, 18 listopada 2016 r., godz. 16.30, 
- 20 listopada, godz. 15.30. 
 
Szczegółowe informacje: 
www.paderewski.tarnow.pl 
https://www.facebook.com/centrum.paderewskiego/ 

 

http://www.paderewski.tarnow.pl/

