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Gdy na scenie króluje jeden instrument, nikt nie ma wątpliwości, kto jest gwiazdą wieczoru. Co
jednak, gdy kandydatów do scenicznego „tronu” jest kilku i to tak różnych, jak skrzypce,
akordeon, altówka, flet i wiolonczela? Niezbędny jest arbiter w postaci dyrygenta – w tę rolę już
6. października, w Ratuszu Staromiejskim, wcieli się Jarosław Praszczałek. Pod jego batutą
Elbląska Orkiestra Kameralna i jej goście zagrają, aż miło.
Orkiestra zaprosiła w elbląskie progi „Cup of time” – kwartet, którego nie sposób inaczej opisać,
jak muzyczni flirciarze. W swoim dorobku Agnieszka Cypryk, Ryszard Borowski, Krzysztof
Lenczowski i Rafał Grzaką mają „romans” z muzyką barokową, są za pan brat z utworami
międzywojennymi, nieobca jest im także twórczość Zbigniewa Namysłowskiego. Czas spędzony
z nimi to muzyczna podróż za dziesiątki uśmiechów, a obecność Krzysztofa Lenczowskiego –
członka Atom String Quartet – gwarantuje wiolonczelową siłę rażenia.
W programie dzieła największych polskich kompozytorów, m.in. Fryderyka Chopina i Ignacego
Jana Paderewskiego, w oryginalnych aranżacjach duetu Borowski-Lenczowski. Nie zabraknie
także utworów spod pióra samego „Namysłowera”, który wspiera „Cup of time” nie tylko
kompozycjami, ale i…występami na wspólnej płycie. Tym samym wysłuchamy najciekawszych
pozycji z repertuaru zespołu, liczącego już ponad 200 dzieł. Repertuaru, który nieustannie się
rozrasta…
06.10.2019, niedziela, 18:00
Sala Koncertowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu
Wykonawcy:
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Agnieszka Cypryk - skrzypce
Rafał Grząka - akordeon
Ryszard Borowski - flet
Krzysztof Lenczowski – wiolonczela
Jarosław Praszczałek - dyrygent
Elbląska Orkiestra Kameralna
W programie m.in.
Utwory polskich kompozytorów (m.in. Fryderyka Chopina, Ignacego Jana Paderewskiego i
Zbigniewa Namysłowskiego) w oryginalnych aranżacjach Ryszarda Borowskiego i Krzysztofa
Lenczowskiego na skrzypce, flet, akordeon, wiolonczelę oraz orkiestrę smyczkową.
Rezerwacje:
Biuro Koncertowe, Ratusz Staromiejski,
tel. 55 237 47 49, www.eok.elblag.eu
Bilety: 40 zł (normalny), 30 zł (ulgowy); karnet – 70 zł (normalny), 50 zł (ulgowy).
Karnet obejmuje bilety na dwa październikowe koncerty, 06.10.2019 i 18.10.2019.
Sprawdź zniżki z Elbląską Kartą Dużej Rodziny
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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