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4 dni ∙ 85 koncertów ∙ 860 artystów ∙ bilety 5, 7, 10 zł

Les Titans
SzymanowSki • BrahmS • mahler • liSzt • StrauSS

M Ł O D z I  W Y K O N A W C Y
CENTRUM KULTURY 105 W KOszALINIE PAŃsTWOWA szKOŁA MUzYCzNA IM. KAROLA KURPIŃsKIEGO W WARszAWIE zEsPóŁ PAŃsTWOWYCH szKóŁ MUzYCzNYCH NR 4 IM. KAROLA szYMANOWsKIEGO W WARszAWIE zEsPóŁ szKóŁ MUzYCzNYCH W POzNANIU

Koszaliński Kwintet Akordeonowy AKORDIssIMO
Bogna Jaśkiewicz akordeon
Marta Drelich akordeon
Martyna Pluta akordeon
Jakub smal akordeon
Daniel Chrząszcz akordeon

Wiktorska Harp Open Marianna Bednarska marimba/perkusja
Tomasz Ritter fortepian

Anna Malesza skrzypce
Michał Karasiewicz fortepian

OGóLNOKszTAŁCĄCA szKOŁA MUzYCzNA I i II sT. IM. FRYDERYKA CHOPINA W BYTOMIU zEsPóŁ PAŃsTWOWYCH szKóŁ MUzYCzNYCH IM. FRYDERYKA CHOPINA W WARszAWIE

Orkiestra symfoniczna OsM I i II st im. Fryderyka Chopina 
w Bytomiu

Olga Boczar wokal
Aleksandra Trzaska wokal

Kwartet Instrumentów Dętych 
Łukasz Jankowski fl et
Joanna Turczyńska obój
sara Bulili fagot
Andrzej Ciepliński klarnet

Kwartet skrzypcowy
Katarzyna Olszewska skrzypce
Anna Środecka skrzypce
Weronika Janik skrzypce
sebastian Goliński skrzypce

Andrzej Aff eltowicz dyrygent Bednarska Quartet szymanowski Big Band Kwartet smyczkowy 
Anna Malesza skrzypce
Adam siebers skrzypce
sebastian Goliński altówka
zuzanna szambelan wiolonczela

fot. Eugeniusz Helbert

OGóLNOKszTAŁCĄCA szKOŁA MUzYCzNA I i II sT. WE WROCŁAWIU zEsPóŁ PAŃsTWOWYCH szKóŁ MUzYCzNYCH IM. MIECzYsŁAWA KARŁOWICzA W KRAKOWIE

Orkiestra OsM I i II st. we Wrocławiu Krakowska Młoda Filharmonia – Orkiestra symfoniczna 
zPsM im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie

Piotr Kostrzewa opieka artystyczna/dyrygent Jan Romanowski kierownik artystyczny

Marcin Grabosz dyrygent Katarzyna Jawor skrzypce
Adam Wożniak wiolonczela
Tomasz Chmiel dyrygent

zespół smyczkowy OsM II st. im. Henryka Wieniawskiego 
w zsM w Poznaniu

fot. H. Rogalski

PAŃsTWOWA szKOŁA MUzYCzNA I i II sT. W JAsTRzĘBIU zDROJU zEsPóŁ PAŃsTWOWYCH szKóŁ MUzYCzNYCH NR 1 W WARszAWIE zEsPóŁ PAŃsTWOWYCH szKóŁ MUzYCzNYCH W KATOWICACH

Trio fl etowe
Hanna sojka fl et
Dominika Pilis fl et
Nina Polczyk fl et

Trio Concordia
Aleksandra Bucholc skrzypce 
Katarzyna seremak skrzypce 
Natalia Reichert altówka

Małgorzata Warcaba fortepian
szymon Bywalec dyrygent

Młodzieżowa Orkiestra Dęta PsM I i II st.
w Jastrzębiu zdroju

Trio smyczkowe Quorum
Jan Pietkiewicz skrzypce
Damian Kułakowski altówka
Andrzej Kwieciński wiolonczela

Młodzieżowa Orkiestra symfoniczna
im. Karola szymanowskiego 

stanisław Śmietana dyrygent Warszawska Orkiestra 
smyczkowa im. zenona 
Brzewskiego

Andrzej Gębski
skrzypce/prowadzenie

Iddo Bar-shaï fortepian
“Kunszt, z jakim oddaje poezję 
mazurków Chopina, wynika 
z jego gry pełnej wrażliwości 
i niezwykłej subtelności. 
Fascynuje swym talentem, 
umiejąc przekazać uczucie 
zawarte w utworach dzięki 
brzmieniu nacechowanym 
lekko przytłumioną słodyczą”.
Piano Bleu

Edit Klukon fortepian
Duet Ranki - Klukon 
„Ci występujący razem 
małżonkowie po mistrzowsku 
używają brzmień skrajnych 
rejestrów fortepianu.
To po prostu niesamowite”. 
Classiqueinfo.com 

Dezső Ránki fortepian
„Dezső Ránki jest pełnym 
powściągliwości ascetą 
klawiatury. Jego przepojony 
zdziwieniem, niemal 
zaprzeczający uśmiech, w trakcie 
owacji publiczności przypomina, 
że cechuje go legendarna 
nieśmiałość, dzięki której 
trzyma się z dala od kampanii 
promocyjnych”. Le Monde

Kazuki Yamada dyrygent
„Już teraz jego gestykulacja 
stanowi niesłychanie szeroki 
wachlarz znaczeń, od ciosów 
karateki, po ulotność baletnicy, 
zarazem elegancja Chailly
i jowialność Kleibera”.
Le Temps FJ 2011

fot. M. Gourdon fot. Andrea Felvegi fot. Marco Borggreve

Frank Braley fortepian
„Znakomity w repertuarze 
klasycznym, dzięki subtelnym 
uderzeniom w klawisze
i wielkiej fi nezji interpretacji, 
doskonale czuje się również 
w utworach muzyki 
współczesnej”.
ClassiqueNews.com

Andrei Korobeinikov 
fortepian
„Wzorcowa linia melodyczna 
Korobeinikova, jego pełne 
niuansów frazowanie
i śpiewna faktura są wręcz 
zjawiskowe…”
San Francisco Classical Voice

Maria Rydzewska fortepian Michał zaborski altówka
„Posiada wyjątkową, ciepłą 
barwę dźwięku, jego gra jest 
bardzo interesująca
i emocjonalna”.
Nobuko Imai

fot. King Records fot. Sergei Poltavski fot. Tomasz Światczyński

Bertrand Chamayou 
fortepian
„Gra Chamayou pełna jest 
dyskrecji i fi nezji. Brak w niej 
patosu, który przytłaczałaby 
utwór, jest za to przyjemna 
przejrzystość tekstury”.
Pianiste

Maria Machowska skrzypce
“(...) Artykulacja, dźwięk, 
precyzja, doskonałe 
frazowanie i rozwijanie 
melodii, wyraz muzyczny - 
pełne ciepła, intensywności 
i bardzo osobistej nuty, 
wszystkie te walory rozkwitły 
w całej pełni w stworzonej 
przez nią kreacji”. 
Kazimierz Rozbicki

sayaka shoji skrzypce
„Zachwycająca europejskich 
krytyków japońska skrzypaczka 
jest jednym z owych
magnetyzujących japońskich 
zjawisk muzycznych ostatnich 
lat. Jej wysokiej próby 
interpretacje, pełne świeżości 
(...) pozostawiają nas w 
osłupieniu wobec jej kipiącej 
techniki”. Le Droit

Helena zubanovich 
mezzosopran

fot. Thibault Stipal fot. Krzysztof Dubiel fot. Julien Mignot

Olivier Charlier skrzypce
„Olivier Charlier: rasowy 
dźwięk, doskonałe
i energiczne pociągnięcia 
smyczkiem, solidna technika”.
ResMusica

Plamena Mangova fortepian 
„Bułgarska pianistka Plamena 
Mangova jest ulubienicą 
publiczności. Zdobyła jej serca 
szczodrą, szczerą grą”.
 The Bulletin

Aziz shokhakimov dyrygent
„Uzbek Aziz Shokhakimov 
był bohaterem zapierającego 
dech w piersiach wykonania 
I Symfonii Brahmsa, 
ekscytującego ze względu 
na jego energię, impulsy 
rytmiczne, dynamikę i pełne 
napięcia wybory. Niesamowity 
dyrygent, mający zaledwie 22 
lata (...)“. Il Resto del Carlino

fot. Caroline Doutre fot. Raf Thienpont

Mirosław Chilmanowicz 
dyrygent/tamburmajor
“...Dzięki wyśmienitemu 
indywidualnemu 
przygotowaniu i osobistym 
umiejętnościom został uznany 
za najlepszego tamburmajora 
europejskich orkiestr 
wojskowych”.
wpis do Księgi Honorowej MON

Izabela Matuła sopran
„Obdarzona pięknym 
sopranem Izabela Matuła (...)
z wielkim wyczuciem
i odpowiednim ładunkiem 
dramatycznym śpiewała 
arię Halki z opery Moniuszki 
oraz arię Mimi z “Cyganerii” 
Pucciniego”.
Ruch Muzyczny Rok LII nr 12   

Marian sobula fortepian
“Marian Sobula okazał się 
artystą dojrzałym, logicznym, 
o głębokim wnętrzu, 
dysponującym zarówno perlistą 
techniką, jak i wirtuozowską 
pasją. Jego recital napełnił 
słuchaczy radością, która rodzi 
się w kontakcie z prawdziwą 
sztuką“.
Dziennik Polski

fot. archiwum SLvB

Henri Demarquette 
wiolonczela
„Bogate niuanse, doskonałe 
panowanie nad rytmem 
i niezmiennie szlachetne 
frazowanie. Naprzemian 
wyniosła i błyskotliwa, 
muzyka nabiera kształtów 
pod zwinnym smyczkiem 
Demarquette’a”.
Concert Classic 

Marc Minkowski dyrygent
„..Sinfonia Varsovia ma zatem 
dyrygenta, o którym mówi 
się czarodziej, przyznając mu 
miejsce wśród absolutnej 
czołówki światowych mistrzów 
batuty”.
Express Bydgoski Magazyn

George Tchitchinadze 
dyrygent
„Sinfonia Varsovia grała
z werwą i zaangażowaniem, 
czujnie reagując na precyzyjny 
gest Tchitchinadze, który 
zjednoczył publiczność“. 
Magazyn Chopin

fot. Anton Solomoukha fot. Marco Gorggreve fot. Gela Megrelidze

Romain Guyot klarnet
„Brzmienie Romain Guyota 
jest niezwykle pełne, czyste, 
zmysłowe i subtelne,
ani nazbyt delikatne i lekkie, 
ani zanadto ponure i ciężkie”.
Le Monde de la Musique

Jarosław Nadrzycki skrzypce
„Jarosław Nadrzycki (…) 
potwierdził (…) swe 
mistrzowskie kwalifi kacje 
imponując zarówno 
bezbłędną, swobodną technika 
jak i naturalną, głęboka 
muzykalnością przejawiającą 
się m. in. quasi fantazyjnym 
podejściu do problemów 
ekspresji”. Stanisław Olędzki

Tatjana Vassiljeva wiolonczela
„Osiągnąwszy pełną dojrzałość 
artystyczną i techniczną, Tatiana 
Vassilieva mimo młodego 
wieku bardzo dobrze odnajduje 
się w wielu repertuarach
i w każdym z nich odnosi 
sukces”.
Altamusica FJ 2009

fot. Christian Stainer fot. Felix Broede

Jakub Jakowicz skrzypce
“Jakub Jakowicz potraktował 
Koncert (...) inaczej niż 
poprzednicy ....niezwykle 
precyzyjnie artykułuje każdy 
motyw, rysuje wysokie 
kantyleny, prowokuje 
kaskadami dwudżwięków 
.Jest w tej narracji bardzo 
konsekwentny”...
Ruch Muzyczny

Kun Woo Paik fortepian
„Prawdziwy, autentyczny 
wirtuoz, zwierzę klawiatury 
i doskonały muzyk: oto, kim 
jest koreański pianista Kun 
Woo Paik”.
Le Figaro

Bartlomiej Wezner fortepian
“Bartłomiej Wezner jest jednym
z najbardziej obiecujących 
młodych pianistów i kamera-
listów w Polsce (...). Dysponuje 
niezbędnym warsztatem, 
który umożliwia mu kreowanie 
wykonań zapadających na 
długo w pamięci słuchaczy” 
prof. Katarzyna Popowa – Zydroń

fot. Andrzej Łojko fot. Katarzyna Wezner

Jacek Kaspszyk dyrygent
„We wszystkim, nawet
w najdrobniejszych 
szczegółach, osiągnął 
absolutnie wszystko”.
Music Magazine

Luis Fernando Pérez 
fortepian
„Luis Fernando Pérez jest 
nadzwyczajnym młodym 
pianistą hiszpańskim, uczniem 
Dmitrija Bashkirova i Alicii 
de Larrocha, specjalizującym 
się w repertuarze post-
romantycznym”.
Diario de Navarra

Antoni Wit dyrygent
“Polski dyrygent Antoni Wit 
to jedno z wielkich odkryć 
Naxosu: muzyk o ogromnej 
pasji i rzetelności zawodowej, 
którego interpretacje często 
przyćmiewają swym poziomem 
kreacje bardziej znanych 
nazwisk, preferowanych przez 
inne wytwórnie.“
The Guardian

fot. rabij.com fot. Ignacio Nunez fot. Juliusz Multarzyński

Narodowa Orkiestra symfoniczna Polskiego Radia
w Katowicach
„(…) raz jeszcze można było przekonać się, jak dobrą orkiestrą 
(najlepszą w kraju?) jest NOSPR. Ten zespół  ma swój „klang” 
i potrafi  nadać stosowny kształt brzmieniowy fascynującym 
harmoniom zawartym w partyturze Bartóka. (…)”
Ruch Muzyczny

Motion Trio 
Janusz Wojtarowicz akordeon
Paweł Baranek akordeon
Marcin Gałażyn akordeon
„Trio polskich akordeonistów drwi z wszelkich przyzwyczajeń 
i tradycyjnego sposobu gry na akordeonie, przenosi 
instrument w przyszłość bez jakichkolwiek efektów 
elektronicznych”.
Le Monde
 

fot. archiwum orkiestry fot. Jacek Poremba

Orkiestra OsP Nadarzyn
“Z dumą i radością mogę stwierdzić, że koncert w wykonaniu 
Orkiestry OSP Nadarzyn był jednym z najważniejszych 
wydarzeń kulturalnych w Singapurze w 2009 roku o czym
z pewnością świadczyła entuzjastyczna reakcja publiczności
i owacje, które otrzymała Orkiestra. Koncert przyczynił się
w znaczący sposób do promocji kultury polskiej w dalekiej 
Azji”.
Waldemar Dubaniowski, Ambasador RP w Singapurze

Muzsikàs 
Mihály sipos skrzypce
László Porteleki skrzypce
Péter Éri altówka, fl et
Dániel Hamar kontrabas, gardon, instrumenty perkusyjne
„Muzsikás to najlepszy zespół folkowy działający obecnie 
na Węgrzech... To niewyczerpane bogactwo tematów 
muzycznych w wykonaniu wspaniałych muzyków”. 
The Washington Post

fot. archiwum orkiestry fot. Bela Kasa

Orkiestra symfoniczna Filharmonii Narodowej 
“Muzycy warszawskiej orkiestry grają wspaniale, a każda 
sekcja pokazuje głębię zdolności interpretacyjnych”. 
Independent

Pražák Quartett 
Pavel Hula skrzypce
Vlastimil Holek skrzypce
Josef Kluson altówka
Michal Kanka wiolonczela
„Odnajdujemy tu hojny liryzm, bogactwo tonów, napięcie 
i rytm, które czynią z kwartetu Prazák jeden z największych 
współczesnych kwartetów”.
Diapason

fot. Robert Balcerzak

Orkiestra Teatru Wielkiego – Opery Narodowej
„Instrumentaliści Opery Narodowej brzmieli świetnie 
zarówno w motorycznych, szalonych tutti, jak i w licznych 
solówkach instrumentów dętych; w dzikim forte i w o wiele 
rzadszym naiwnym piano”.
Hi Fi i Muzyka

Trio Chausson 
Philippe Talec skrzypce
Antoine Landowski wiolonczela
Boris de Larochelambert fortepian
„Trio jawi się jako jeden z najlepszych zespołów muzyki 
kameralnej. Nadzwyczajna biegłość instrumentalna trzech 
muzyków pracuje tu na poetycką refl eksję nad utworem
oraz zmysł interpretacji”.
Pianiste

fot. Paweł Roslon

 Polska Orkiestra sinfonia Iuventus 
„(…) Sinfonia Iuventus to ewenement na skalę światową (…). 
Uważam, że to znakomity sposób na edukację i promocję 
młodych talentów (…)”.
Dziennik

LE PIERROT LUNAIRE Marianne Pousseur sopran
W Księżycowym Pierrocie Schönberga „..Marianne Pousseur 
jest okrutna i odrażająca; jej śpiew jest jak balsam dla uszu. 
Jak miód. Jest po prostu genialna”. 
Télérama

Florent Boff ard fortepian/prezentacja
„Florent Boff ard zna muzykę współczesną na pamięć.
Grę Boff arda charakteryzuje wyjątkowa czystość,
o niezwykłych, często bardzo wyrazistych kontrastach,
które nadają jego muzyce wyrazu niemal 
postromantycznego”.
ResMusica.com

fot. archiwum orkiestry

sinfonia Varsovia
 „Praca z żadną inną orkiestrą nie dała mi tyle satysfakcji,
co moja praca, w charakterze solisty i dyrygenta, z orkiestrą 
Sinfonia Varsovia”.
Yehudi Menuhin

fot. Andrzej Świetlik fot. Philippe Gontier

Duo
Marcin Grochowina fortepian
Felix Borel skrzypce
“Wytworna technika, krystaliczne brzmienie i szerokie 
spojrzenie na formę. Subtelne dawkowanie napięć i temp 
w impowizacji pozwala zasmakować wszystkich niuansów 
bez wrażenia krzykliwego tonu”.
Nordwest Zeitung

LE PIERROT LUNAIRE (Ksieżycowy Pierrot)
 „Niepowtarzalna barwa muzyki w Księżycowym Pierrocie, 
wyrazisty obraz koszmaru, jaki przed nami maluje, 
rozdzierające okrucieństwo, które w jednej chwili przechodzi 
z ironii w szloch i z przerażenia w czułość, jest źródłem 
niezwykłego piękna […]”.
Roland Manuel

sangah Nah
fl et/fl et piccolo

Jérôme Comte
klarnet/klarnet basowy

Jánosi Ensemble
András Jánosi skrzypce
András Túri altówka/gardon
István Tóth kontrabas/bęben
Tamás Nyitrai skrzypce (gościnnie)
Miklós szűcs wokal/kobza (gościnnie)
“Ci, którzy uczestniczyli w koncercie utworów Liszta
w wykonaniu Jánosi Ensemble 21 grudnia mieli okazję 
posłuchać jednego z najbardziej ekscytujących projektów
w roku Lisztowskim”. 
Tamás Váczy

Kwartet Modigliani
Philippe Bernhard skrzypce
Loïc Rio skrzypce
Laurent Marfaing altówka
François Kieff er wiolonczela
 „Modigliani nie należy do kwartetów, które zwodzą
słuchacza potoczystym wykonaniem i efektami pirotech-
nicznymi. Przeciwnie, stawiają na wielki spokój, podparty 
niezawodną techniką i doskonałą spójnością”.
The New York Times

Guillaume Chilemme 
skrzypce/altówka

Julien Lazignac 
wiolonczela

fot. Andrew French

Organizatorzy festiwalu zastrzegają
sobie możliwość zmiany programu 

i wykonawców.
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