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Elbląska Orkiestra Kameralna pod batutą Maestro Marka Mosia zainauguruje IV Ogólnopolskie
Spotkania Gitarowe, które odbędą się w Elblągu w terminie 12-15 maja. Gwiazdą wieczoru
będzie Tomasz Zawierucha.
Tomasz Zawierucha należy do ścisłego grona cieszących się międzynarodową sławą polskich
gitarzystów klasycznych. Jest laureatem wielu międzynarodowych konkursów, gości na licznych
festiwalach na całym świecie, a płyty nagrywa w wytwórniach japońskich, niemieckich i
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brytyjskich. Podczas jego występów sale koncertowe wypełniają się po brzegi. Artysta jest
również powszechnie cenionym pedagogiem. Jego klasy gitarowe otwierane były na wielu
europejskich uniwersytetach. Obecnie Tomasz Zawierucha naucza w Weimarze (Niemcy) i w
Feldkirch (Austria). Od października 2014 został powołany na stanowisko profesora gitary w
Folkwang Universität der Künste w Essen w Niemczech.
W repertuarze koncertu znajdzie się między innymi Fantazja dla szlachcica, suita na gitarę i
orkiestrę smyczkową najważniejszy po Concierto de Aranjuez utwór Joaquína Rodrigo –
jednego z najwybitniejszych hiszpańskich kompozytorów XX wieku. Utwór ten zamówił u
Joaquina Rodrigo w latach 50-tych hiszpański wirtuoz gitary klasycznej – Andres Segovia. Tak
powstała suita według melodii siedemnastowiecznego gitarzysty Gaspara Sanza. Utwory
Rodrigo na stałe goszczą w salach koncertowych ma całym świecie. Są niezwykle trudne
technicznie, ale znakomicie skomponowane i lubiane przez publiczność. Poza tym artyści
wykonają kameralne Divertimenta Leó Weinera i Béli Bartóka, charakteryzujące się niezwykłą
lekkością brzmienia. Kluczowy jest rozrywkowy charakter tych utworów. Zarówno w formie
włoskiej, jak i francuskiej, gatunek ten oznaczał muzyczną rozrywkę. We francuskim
środowisku, ale i w obrębie niemieckiej kultury muzycznej divertimento było ogólnym
określeniem zbioru utworów tanecznych.
12 maja 2016 r., Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu, godz. 19:00
Bilety: 35 zł (normalny), 30 zł (ulgowy) do nabycia w Biurze Koncertowym EOK (Ratusz
Staromiejski, Stary Rynek 25). 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 Elbląskiej Orkiestry Kameralnej: Metal Expert Sp. z o.o. Sp J., Meble Wójcik, Noble
Instruments, Toyota Knedler Sp. z o.o.
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