


Szalony Festiwal 

 La Folle Journée / Szalone Dni Muzyki to festiwal, cykl imprez muzycznych, 

realizowany od 1995 roku, którego pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym jest 

René Martin - twórca wielu festiwali i organizator licznych koncertów muzyki 

klasycznej na całym świecie, założyciel Centre de Réalisations et d'Études 

Artistiques à Nantes, a także stały doradca i opiekun artystyczny wielu europejskich 

instytucji kulturalnych. 

 Międzynarodowy Festiwal La Folle Journée / Szalone Dni Muzyki od wielu lat 

realizowany jest z powodzeniem w wielu krajach: od Francji, przez Hiszpanię, 

Japonię, po Brazylię. Posiada tam już uznaną pozycję w życiu kulturalnym 

społeczności i cieszy się dużą popularnością. W samym Nantes, podczas edycji 2011 

zostało wydanych prawie 140 tysięcy biletów i wystąpiło niemal 1800 artystów. 

"Pomysł na ten festiwal przyszedł mi od głowy po obejrzeniu wraz z 

moimi dziećmi koncertu U2 na stadionie. Zobaczyłem tam 35 tysięcy 

młodych ludzi i pomyślałem: 'Dlaczego ci ludzie nie mieliby przyjść 

posłuchać muzyki klasycznej?' Z tej myśli narodziła się decyzja 

stworzenia nowego projektu, nowej koncepcji, która pozyska tę właśnie 

nową publiczność. Tak więc idea festiwalu ma coś z koncertu 

rockowego - uznanie zabawy, przyjemności i wspólnego przeżywania." 

 - Réne Martin w Warszawie - 

http://www.follejournee.pl/
http://www.follejournee.pl/


‘Odpoważnić’ muzykę klasyczną 

 Popularyzowanie i przybliżanie muzyki klasycznej jak najszerszej publiczności,  od 

najmłodszych dzieci, przez młodzież, rodziny z dziećmi oraz osoby dojrzałe. 

 Misja – inspirowanie do rozpoczęcia przygody z muzyką klasyczną przez 

niemelomanów, otwarcie nowych horyzontów dla odbioru sztuki, odkrywanie 

nowych fascynacji. 

 Realizacja idei poprzez główne filary projektu: 

 Indywidualny dobór programu: wiele koncertów w jednym czasie i miejscu przez kilka dni 

 Symboliczne ceny biletów: 5-7-10 złotych 

 Przystępna długość koncertu: 45 minut  

 Swobodna atmosfera całego wydarzenia: nie obowiązują stroje wieczorowe,  szalona 

atmosfera  święta muzyki 

 Najwyższy poziom artystyczny:  obecność znamienitych,  

światowej sławy wirtuozów 

 

Kto powiedział, że Mozarta i 

Bacha nie można słuchać w 

T-shircie i wytartych 

jeansach? 

 - Réne Martin, Warszawa - 

http://www.follejournee.pl/
http://www.follejournee.pl/


Największy festiwal na świecie 

 Festiwal po raz pierwszy odbył się we francuskim Nantes w 1995 roku. Wkrótce jego 
coroczne edycje przeniosły się do Lizbony (od 2000), Bilbao (2002), Tokio (2005), 
Rio de Janeiro (2007), kolejnych miast japońskich: Kanazawy (2008), Niigaty i Biwako 
(2010), a także do Warszawy (2010). W 2012 planowany jest w Montrealu. 

 La Folle Journée / Szalone Dni Muzyki jest największym na świecie festiwalem 
muzycznym pod względem ilości koncertów,  liczby występujących artystów oraz 
wymiaru zgromadzonej publiczności.  We Francji tylko zostało sprzedanych prawie 200 
tysięcy biletów, a w Tokio – ponad milion! 

 W roku 2010 we wszystkich edycjach Festiwalu La Folle Journée na świecie 
(poświęconych Fryderykowi Chopinowi), uczestniczyło w sumie około 400 tysięcy 
słuchaczy, którzy wysłuchali ponad 950 koncertów (281 koncertów w Nantes i 157 
w regionie Kraj Loary, 60 w Bilbao, 300 w Japonii, 48 w Brazylii, a w Polsce 120 
koncertów wysłuchało 26 tysięcy osób). 

 Wydarzenia koncertowe festiwalu są wzbogacane 
różnorodnymi działaniami edukacyjnymi - 
wykładami, warsztatami dla dzieci oraz wychowawców,  
a także koncertami dla najmłodszych. 

 

Tylko najwyższej klasy artyści 

mogą wzbudzić prawdziwą 

fascynację. 

 - Réne Martin, Tokio  - 

http://www.follejournee.pl/
http://www.follejournee.pl/


Pierwsza edycja Festiwalu w Polsce 
2010 

Festiwal Szalone Dni Muzyki / La Folle Journé de Varsovie 

CHOPIN OPEN, 11-13 czerwca 

http://www.follejournee.pl/
http://www.follejournee.pl/


Chopin Open 2010 



Druga edycja Festiwalu w Polsce 
2011 

Festiwal Szalone Dni Muzyki / La Folle Journé de Varsovie 

LES TITANS, 29 września – 2 października 

http://www.follejournee.pl/
http://www.follejournee.pl/


Les Titans 2011 

WARSZAWA, 29 WRZEŚNIA – 2 PAŹDZIERNIKA 2011 

 Teatr Wielki – Opera Narodowa (4 sale koncertowe) 

 Plac Teatralny (namiot koncertowy) 

Festiwal La Folle Journée de Varsovie / Szalone Dni Muzyki 

www.follejournee.pl

http://www.follejournee.pl/


Les Titans 2011 

Organizatorzy 

Patronaty honorowe  

 Orkiestra Sinfonia Varsovia 

 C.R.E.A (Centre de Réalisations et d'Études 

Artistiques à Nantes) 

 Fundacja „Ogrody Muzyczne” 

Współorganizatorzy 

 Teatr Wielki – Opera Narodowa 

 Instytut Francuski w Warszawie 

Partnerzy 

 Miasto Stołeczne Warszawa 

 Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego 

 Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy 

 Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego 

 Minister Edukacji Narodowej 

 Ambasador Francji w Warszawie 

 Ambasador Republiki Węgierskiej w 
Warszawie 

 Ambasador Austrii w Warszawie 

 Ambasador Republiki Federalnej 
Niemiec w Warszawie 

Impreza polecana przez 

Prezydencję Polską w UE 

Festiwal został wpisany do Programu 

Kulturalnego Polskiej Prezydencji w UE 

http://www.follejournee.pl/
http://www.follejournee.pl/


La Folle Journée 2011 na świecie 

Szalone Dni Muzyki 2011 na świecie 

La Folle Journée 2012 poświęcone będzie muzyce rosyjskiej od 1870 roku 

 do dnia dzisiejszego 

 28-30 stycznia 2011 La Folle Journée w regionie Kraj Loary /  
                         Pays de la Loire (154 koncerty, 11 miast, 58 tys. biletów) 

 2-6 lutego 2011 La Folle Journée w Nantes (305 koncertów; 1800 artystów, 135 tys. biletów) 

 3-6 marca 2011 La Folle Journée w Bilbao 

 30 kwietnia - 8 maja 2011 La Folle Journée w Japonii: 
 29-30 kwietnia w Biwako  
 1-4 maja w Kanazawa 
 3-5 maja w Tokio 
 5-7 maja w Tosu 
 6-8 maja w Niigata 

 czerwiec 2011 La Folle Journée w Rio do Janeiro (w trakcie ustalania) 

 29 września - 2 października 2011 La Folle Journée de Varsovie  
 / Szalone Dni Muzyki w Warszawie 

http://www.follejournee.pl/
http://www.follejournee.pl/

