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Na przestrzeni wieków ludzkość odkryła setki środków transportu - od wielbłądów po
samochody, od balonów po odrzutowce. Zestaw imponujący, ale elbląskim melomanom
najlepiej służą smyczkowe podróże z Elbląską Orkiestrą Kameralną. Tym bardziej, o czym
przekonamy się 16. czerwca, że umożliwiają one przeniesienie się 200 lat wstecz...
Elbląscy kameraliści wystąpią wówczas pod kierunkiem jednego z najwybitniejszych
dyrygentów po drugiej stronie Odry, Thomasa Kalba. Artysty, który przysłowiowymi pięcioma
minutami sławy mógłby obdzielić tysiące dyrygentów. Uznaniem międzynarodowej krytyki
cieszy się od kilkudziesięciu lat, a jak stwierdził jeden z recenzentów, „każdy koncert Thomasa
Kalba to muzyczna uczta, złożona z potężnej dawki wdzięku, licznych porcji humoru i
znacznego zastrzyku subtelności”. Pod jego batutą EOK zaprezentuje dzieła kompozytorów, o
których w encyklopediach nie pisze się inaczej jak „klasycy”.
Za sprawą Kwartetu smyczkowego nr 12 c-moll D 703 muzycy przybliżą postać Franza
Schuberta – twórcy, którego drugie imię powinno brzmieć „pracowitość”. Austriacki kompozytor
był w stanie stworzyć 8 pieśni jednego dnia, 146 w ciągu jednego roku i ponad 600 przez całe
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życie. Salę Koncertową ZPSM wypełnią także dźwięki „ojca norweskiej muzyki” – Edwarda
Griega i niemieckiego mistrza, który przywrócił salom koncertowym dorobek Bacha – Feliksa
Mendelssohna. Artyści zadbają również o miłośników polskiej klasyki, wykonując Canzonę di
barocco na orkiestrę smyczkową Henryka Czyża.
16.06.2019, niedziela, 19:00
Sala Koncertowa Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu
Wykonawcy:
Thomas Kalb – dyrygent
Elbląska Orkiestra Kameralna
Jarosław Praszczałek – prowadzenie
W programie m.in.
F. Schubert – Kwartet smyczkowy nr 12 c-moll D 703
F. Mendelssohn-Bartholdy – Symfonia smyczkowa nr 12 g-moll
E. Grieg - Kwartet smyczkowy nr 1 g-moll op. 27
H. Czyż – Canzona di barocco na orkiestrę smyczkową
Rezerwacje:
Biuro Koncertowe, Ratusz Staromiejski,
tel. 55 237 47 49, www.eok.elblag.eu
Bilety 40 zł (normalny), 30 zł (ulgowy)
Sprawdź zniżki z Kartą Dużej Rodziny
Filharmonia uczestniczy w programie „filharmonia / ostrożnie, wciąga!!!” organizowanym przez
Instytut Muzyki i Tańca ze środków MKiDN
Koncert pod patronatem Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w ramach przedsięwzięcia
TUTTI.pl promującego wykonawstwo muzyki polskiej
Sponsor Główny Elbląskiej Orkiestry Kameralnej: Meble Wójcik
Sponsor Elbląskiej Orkiestry Kameralnej: Metal Expert Sp. J., Toyota Knedler
Meble Wójcik jest Fundatorem Głównym Instrumentów Elbląskiej Orkiestry Kameralnej
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