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Koncert pn. „Muzyka Mistrzów” będzie pierwszym, który Elbląska Orkiestra Kameralna zagra w
wyremontowanej Szkole Muzycznej. Podczas koncertu w nowej Sali koncertowej kameralistom
towarzyszyć będą soliści: Roman Perucki, Dyrektor Naczelny Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w
Gdańsku, który zasiądzie za pozytywem oraz Karolina Nowotczyńska – koncertmistrzyni
Elbląskiej Orkiestry Kameralnej.
Będzie to prawdziwa uczta dla melomanów. Usłyszymy między innymi Koncert organowy op. 4
nr 3 G. F. Haendla, którego koncerty stanowiły jedną z niezwykłych atrakcji życia muzycznego
w XVIII-wiecznym Londynie, tym bardziej, że niezrównanym ich interpretatorem był sam
kompozytor. Bliższe stylowi włoskiemu, „lekkie” w brzmieniu,
w znacznej części wyrastające z żywiołu improwizacji.
Artyści wykonają również Concerto In D rosyjskiego kompozytora Igora Strawińskiego, utwór na
orkiestrę smyczkową skomponowany w Hollywood w 1946 roku, dedykowany Orkiestrze
Kameralnej w Bazylei, która w tym roku obchodziła rocznicę 20-lecia swojego istnienia.
Podczas koncertu nie mogłoby zabraknąć mocnego, polskiego akcentu, z pewnością będzie
nim Koncert na orkiestrę smyczkową, uważany za opus magnum w dorobku Grażyny Bacewicz.
Utwór należący do najwybitniejszych dzieł polskiej muzyki XX wieku
i pozostający wciąż jednym z niewielu utworów współczesnych granych na koncertach.
Napisany z rozpędem i energią, pełen inwencji i świetnych pomysłów instrumentacyjnych.
Tego wieczoru Orkiestra wystąpi pod batutą Michała Dworzyńskiego, który w opinii wielu
krytyków należy do najciekawszych talentów dyrygenckich Europy młodego pokolenia.
Jego międzynarodowa kariera rozpoczęła się od zwycięstwa w Donatella Flick Conducting
Competition w Londynie w 2006 r., dzięki któremu otrzymał na dwa lata stanowisko dyrygentaasystenta w London Symphony Orchestra. Występował z czołowymi orkiestrami Europy,
Australii, RPA, Stanów Zjednoczonych i Japonii. Dyrygował wszystkimi znaczącymi polskimi
orkiestrami.
7 października 2015 r., godz. 19:00, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu.
Bilety: 35 zł (normalny), 30 zł (ulgowy), do nabycia w Biurze Koncertowym EOK (Ratusz
Staromiejski, Stary Rynek 25). Biuro czynne: pn., śr., pt. w godz. 8:00-16:00 oraz wt. i czw.
10:00-18:00. Rezerwacja telefoniczna: (55) 237 47 49 lub elektroniczna: www.eok.elblag.eu
Sponsor Strategiczny Mecenas Elbląskiej Orkiestry Kameralnej: Siemens Sp. z o.o.
Sponsor Elbląskiej Orkiestry Kameralnej: Grupa Energa
Sponsorzy Wspierający: Meble Wójcik, EPEC, Toyota Knedler Sp. z o.o., CONTACT
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