Wydarzenia kulturalne 2018

POLISH CAMERATA SWOJEMU MIASTU w 100-lecie Odzyskania Niepodległości.
Zapraszamy na koncert 17 listopada (sobota) 2018 r. godz. 19.00 w Archikatedrze p.w. św.
Stanisława Kostki, ul. Piotrkowska 265.
W programie:
K. Kurpiński – Uwertury do oper: Zamek na Czorsztynie,
Fuga e coda Jeszcze Polska nie zginęła
Koncert
klarnetowy
Robert Stefański – klarnet
ORKIESTRA
KAMERALNA
POLISH
MAREK GŁOWACKI – dyrygent

Calmora,

Dwie

chatki,
B-dur

CAMERATA

Marek Głowacki - dyrygent i pianista, doktor habilitowany sztuki muzycznej w dziedzinie
artystycznej dyrygentura. Uczestniczył w Internationale Bach-Akademie, prowadzonej przez
wybitnego kreatora muzyki oratoryjno-kantorowej prof. dr h.c. Helmutha Rillinga. Dyrektor naczelny
i artystyczny Orkiestry Kameralnej Polish Camerata. W roku 2010 został wyróżniony odznaką
Zasłużony dla Kultury Polskiej, w 2012 Srebrnym Krzyżem Zasługi. Organizator koncertów i
festiwali muzycznych. Jest także autorem prac naukowych z dziedziny retoryki muzycznej,
opisujących największe dzieła muzyki oratoryjnej.
Orkiestra Kameralna Polish Camerata powstała w 1990 roku z inicjatywy uznanego polskiego
wiolonczelisty i pedagoga prof. Stanisława Firleja. Zespól składa się z muzyków Filharmonii im A.
Rubinsteina w Łodzi oraz kadry dydaktycznej Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi.
W swoim repertuarze posiada utwory instrumentalne i wokalno-instrumentalne kompozytorów od
baroku do współczesności, specjalizując się w wykonawstwie wielkich form oratoryjnokantorowych, wystawianych z powodzeniem we współpracy ze znakomitym Zespołem Wokalnym
All Antico. Z orkiestrą występowali tak znamienici soliści jak: Eugene Indijć, Anna Fedorova, Piotr
Pławner, Krzysztof Jakowicz, Marta Boberska, Urszula Kryger, Czesław Gałka, Piotr Kusiewicz,
Ryszard Minkiewicz, a także znany aktor Bronisław Wrocławski. W roku 2010 w związku z
jubileuszem
20-lecia powstania orkiestry, zespół otrzymał Odznakę Honorową - Zasłużony dla Kultury Polskiej.

JESIENNE DNI MUZYKI ORGANOWEJ I
KAMERALNEJ W ARCHIKATEDRZE ŁÓDZKIEJ - 2018

W dniach 16, 18, 23 i 25 października będą obywać się Jesienne Koncerty Muzyki Organowej i
Kameralnej. Wstęp wolny, Zapraszamy.
Gościnnie wystąpi Orkiestra Kameralna Polish Camerata w ramach projektu
– Orkiestra Kameralna Polish Camerata Swojemu Miastu w 100-lecie Odzyskania
Niepodległości

KONCERT I
16 października 2018, godz. 19.00
KONCERT
SYMFONICZNY
Mariusz
Drzewicki
(Łódź) –
fortepian
[*]
Cezary
Karwowski
(Łodź) –
fortepian
[**]
Robert
Marat
(Łodź) –
fortepian
[***]
Orkiestra Polish Camerata, dyr. Marek Głowacki
PROGRAM:
 Fryderyk Chopin (1810–1849) – Koncert fortepianowy e-moll op. 11 [*]: Allegro maestoso
– Romance. Larghetto – Rondo. Vivace
 Fryderyk Chopin – Rondo alla Krakowiak op. 13 [**]
 Fryderyk Chopin – Fantazja na tematy polskie op. 19 [***]

KONCERT II
18 października 2018, godz. 19.00

KONCERT
SYMFONICZNY
Robert
Marat
(Łódź)
–
fortepian [*]
Mariusz
Drzewicki
(Łódź)
–
fortepian [**]
Orkiestra Polish Camerata, dyr. Marek Głowacki
PROGRAM:
 Fryderyk Chopin (1810–1849) – Koncert fortepianowy f-moll op. 21 [*]: Maestoso –
Larghetto – Allegro vivace
 Fryderyk Chopin – Andante spianato i Wielki polonez Es-dur op. 22 [**]
 Fryderyk Chopin – Wariacje na temat „La ci darem la mano" op. 2 [**]

KONCERT III
23 października 2018, godz. 19.00
RECITAL
ORGANOWY
Mateusz Rzewuski (Warszawa)
PROGRAM:
 Johann Sebastian Bach (1685–1750) – Preludium i fuga e-moll, BWV 548
 Piotr Czajkowski (1840–1893) – Suita „Dziadek do orzechów", op. 71a: Taniec cukrowej
wieszczki – Taniec arabski – Taniec pastuszków
 Olivier
Messiaen (1908–1992)
–
L'Ascension:
Alleluias
sereins
d'une
âme
qui
désire
le
ciel
Transports de joie d'une âme devant la gloire du Christ qui est la sienna
 Louis
Vierne (1870–1937)
–
VI
Symfonia
organowa
h-moll
op.
59:
Aria – Finale

KONCERT IV
Z PRZYCZYN LOSOWYCH NASTĄPIŁA ZMIANA WYKONAWCY CZWARTEGO RECITALU.
PANA ANDRZEJA MIELEWCZYKA USŁYSZYMY W KOLEJNYCH EDYCJACH FESTIWALU.
25 października 2018, godz. 19.00
RECITAL
ORGANOWY
Krzysztof Karcz (Bielsko-Biała)
PROGRAM:
 Georg Muffat (1653-1704) – Toccata duodecima et ultima
 Dietrich Buxtehude (1637-1707) – Toccata F-dur BUXWV 157
 Johann Sebastian Bach (1685–1750) – Fantazja i Fuga c-moll BWV
 Alexandre Guilmant (1837-1911) – Marsz "Lifting up your heads "
 Max Reger (1873-1916) – Fantazja d-moll op. 135b
 Sigfrid Karg-Elert (1877-1933) – Chorał "Nun danket alle Gott"
 Jehan Alain (1911-1940) – Litania
Folder wydarzenia - pobierz

KONCERT NOWEJ MUZYKI SAKRALNEJ

W niedzielę 03 czerwca po Mszy świętej o godz. 12.30 odbędzie się koncert Nowej Muzyki
Sakralnej.
Muzyka przeznaczona do wykonywania w kościołach to nie tylko twórczość dawnych epok i
mistrzów. Także i dziś mamy znakomitych kompozytorów, którzy przez muzykę przekazują swoją
wiarę i pomagają słuchaczom, drogą piękna, zbliżać się do Boga. Limanowska Orkiestra
Kameralna pod dyrekcją kompozytora Sebastiana Szymańskiego zagra utwory jego autorstwa
(między innymi po raz pierwszy zabrzmi miniatura muzyczna dedykowana Orkiestrze) oraz innych
współczesnych kompozytorów.

KONCERT 2 MAJA

Zapraszamy do archikatedry na koncert z cyklu Polish Camerata Swojemu Miastu, w wykonaniu
Orkiestry Kameralnej Polish Camerata pod dyrekcją Marka Głowackiego w ramach projektu „W
100. lecie Odzyskania Niepodległości”:

Marek Głowacki - dyrygent i pianista, doktor habilitowany sztuki muzycznej w dziedzinie
artystycznej dyrygentura. Uczestniczył w Internationale Bach-Akademie, prowadzonej przez
wybitnego kreatora muzyki oratoryjno-kantorowej prof. dr h.c. Helmutha Rillinga. Dyrektor naczelny
i artystyczny Orkiestry Kameralnej Polish Camerata. W roku 2010 został wyróżniony odznaką
Zasłużony dla Kultury Polskiej, w 2012 Srebrnym Krzyżem Zasługi. Organizator koncertów i
festiwali muzycznych. Jest także autorem prac naukowych z dziedziny retoryki muzycznej,
opisujących największe dzieła muzyki oratoryjnej.
Orkiestra Kameralna Polish Camerata powstała w 1990 roku z inicjatywy uznanego polskiego
wiolonczelisty i pedagoga prof. Stanisława Firleja. Zespól składa się z muzyków Filharmonii im A.
Rubinsteina w Łodzi oraz kadry dydaktycznej Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi.
W swoim repertuarze posiada utwory instrumentalne i wokalno-instrumentalne kompozytorów od
baroku do współczesności, specjalizując się w wykonawstwie wielkich form oratoryjnokantorowych, wystawianych z powodzeniem we współpracy ze znakomitym Zespołem Wokalnym
All Antico. Z orkiestrą występowali tak znamienici soliści jak: Eugene Indijć, Anna Fedorova, Piotr
Pławner, Krzysztof Jakowicz, Marta Boberska, Urszula Kryger, Czesław Gałka, Piotr Kusiewicz,
Ryszard Minkiewicz, a także znany aktor Bronisław Wrocławski. W roku 2010 w związku z
jubileuszem 20-lecia powstania orkiestry, zespół otrzymał Odznakę Honorową - Zasłużony dla
Kultury Polskiej.
Wstęp wolny!

Koncert dofinansowano ze środków Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi.

KONCERT MUZYKI POLSKIEJ - KATYŃ IN
MEMORIAM

Zapraszamy na koncert muzyki polskiej, który odbędzie się 14 kwietnia 2018 r. o
godz. 19.00w Archikatedrze Łódzkiej.
Program:
F. Chopin – Preludium c-moll (opr. J. Batelli)
F. Chopin – Preludium e-moll (opr. J. Batelli)
T. Kościuszko – Polonez B-dur (opr. M. Werner)
K. Szymanowski – Etiuda b-moll (opr. J. Batelli)
H. Wieniawski – Legenda (opr. J. Batelli)
H. M. Górecki – Trzy utwory w dawnym stylu na orkiestrę smyczkową
T. Kościuszko – Polonez C-dur (opr. M. Werner)
M. Werner – Pieśń bez słów na skrzypce solo i orkiestrę kameralną
Wykonawcy:
Kamil Zawadzki - skrzypce
Marcin Werner - dyrygent
Orkiestra Kameralna Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków przy Filharmonii Łódzkiej im. A.
Rubinsteina
Organizacja koncertu:
Jakub Kosmal

WIOSENNE DNI MUZYKI ORGANOWEJ I
KAMERALNEJ - 2018

Zapraszamy na kolejne koncerty w archikatedrze łódzkiej, które odbędą się w dniach 17,
19, 24 i 26 kwietnia 2018 r., godz. 19.00. Wstęp wolny.

KONCERT I
17 kwietnia 2018, godz. 19.00
RECITAL
ORGANOWY
Jakub Garbacz (Łódź)
PROGRAM:
 Dietrich Buxtehude (1637–1707) – Preludium i fuga fis-moll, BuxWV 146
 Johann Gottfried Walther (1684–1748) – Koncert h-moll „del Signore Vivaldi”:
Allegro – Adagio – Allegro
 Johann Sebastian Bach (1685–1750) – Preludium i fuga a-moll, BWV 543
 Jean-Francois
Dandrieu (1682–1738)
–
Magnificat
in
A:
Plein jeu – Duo – Trio – Basse et dessus de trompette – Flutes – Dialogue
 Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809–1847) – Sonata organowa d-moll, op. 65 nr 6:
Choral – Andante sostenuto – Allegro molto – Fuga (Sostenuto e legato) – Finale (Andante)
 Hans-Andre Stamm (* 1958) – Rondo alla celtica

KONCERT II

19 kwietnia 2018, godz. 19.00
RECITAL
Patryk Podwojski (Gdańsk)
PROGRAM:
 Dietrich Buxtehude (1637-1707) - Toccata in d
 Johann Sebastian Bach (1685-1750) - Preludium i Fuga Es-dur
 Max Reger (1873-1916) - Melodia
 Flor Peeters (1903-1986) - Largo
 Charles-Marie Widor (1844-1937) - Finał z VI symfonii
 Feliks Nowowiejski (1877-1946) - Finał z III symfonii „Lourdzkiej"

ORGANOWY

KONCERT III
24 kwietnia 2018, godz. 19.00
RECITAL
ORGANOWY
Karol Mossakowski (Paryż)
PROGRAM:
 Charles Tournemire (1870-1939) - Improwizacja na temat "Victimae paschali laudes"
 Olivier Messiaen (1908-1992) - "Alléluias sereins d'une âme qui désire le ciel" z cyklu
"L'Ascension"
 Mauricie Duruflé (1902-1986) - Preludium, Adagio i Wariacje Chorałowe na temat ''Veni
Creator''
 Karol Mossakowski (*1990) – Improwizacje

KONCERT IV
26 kwietnia 2018, godz. 19.00
KONCERT
KAMERALNY
Gedymin
Grubba
–
organy
(Gdańsk)
Paweł Gruba – bazuny koncertowe (Gdańsk)
PROGRAM:
 Johann Sebastian Bach (1685-1750) – Passacaglia c-moll, BWV 582
 Johann Sebastian Bach – Preludium chorałowe „Liebster Jesu, wir sind hier", BWV 73
 Gedymin Grubba (ur.1981) & Paweł Gruba (ur.1973) – Suita koncertowa „Sygnały i hejnały
świata"

KONCERT CHARYTATYWNY

W najbliższą środę, 11 kwietnia, o godzinie 19.00 w Bazylice Archikatedralnej św. Stanisława
Kostki w Łodzi odbędzie się koncert charytatywny na rzecz 17-miesięcznej Basi Garbacz, cierpiącej
na dziecięce porażenie mózgowe.
Basia, wraz ze swą siostrą Antosią urodziły jako jako 7-miesięczne wcześniaki. Komplikacje ciąży
spowodowały u Basi niedotlenienie mózgu, czego skutkiem jest dziecięce porażenie mózgowe.
Basia jest podopieczną Fundacji "Kolorowy Świat"
Wystąpią:


MONIKA
RADOSŁAW
KUBA
RAFAŁ STĘPIEŃ (piano)

KUSZYŃSKA
BOLEWSKI
RACZYŃSKI

(wokal)
(instr.perkusyjne)
(saksofony)

oraz


ANNA & ROMUALD SPYCHALSCY

Patronat nad koncertem objął Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś.
Wstęp na koncert jest wolny, przeprowadzona zostanie zbiórka na pokrycie kosztów rehabilitacji
małej Basi.

KOLĘDOWANIE

Co roku w styczniu pielęgnujemy piękny zwyczaj kolędowania. Śpiewamy kolędy w gronie
rodzinnym, znajomych, w kościołach. Odbywają się też liczne festiwale i konkursy kolęd.
Polska posiada najwięcej pieśni bożonarodzeniowych - niemal dwieście kolęd i czterysta
pastorałek - żaden inny kraj na świecie nie może pochwalić się takim zbiorem.
Również i w tym roku, w naszej archikatedrze, kolędują różne zespoły dostarczając pięknych
przeżyć.
W niedzielę 7 stycznia mieliśmy okazję wysłuchać pięknego koncertu kolęd w wykonaniu artystów
scen
łódzkich.
Wystąpili:
 Danuta Dudzińska - sopran


Barbara Panek-Piętkowska - mezzosopran



Julitta Sękiewicz-Kisiel - aktorka



Barbara Wiśniewska - skrzypce



Tomasz Walczak - pianista

Słuchając kolęd i pastorałek przypomnijmy sobie historię kolędy, by na nowo doświadczyć jej
wyjątkowości i piękna.
Na przełomie XVII i XVIII wieku ustalił się termin „kolęda" w znaczeniu pieśni bożonarodzeniowej,
ten czas to także okres wielkiej popularności tego gatunku. Właśnie wtedy powstała prawie połowa
śpiewanych do dziś polskich kolęd. Wiele z nich ma charakter czułych kołysanek: „Gdy śliczna
Panna Syna kołysała", „Lulajże Jezuniu", „Jezus malusieńki", „Oj maluśki". W okresie baroku stała
się modna tematyka pasterska. Kolędy wchłaniając piosenki ludowe, przybrały postać pastorałek.

Wówczas powstały „Dzisiaj w Betlejem", „Przybieżeli do Betlejem pasterze", „Wśród nocnej ciszy",
„My też pastuszkowie", „Pasterze mili". W 170 roku powstał „Kancjonał staniątecki", który zawiera
aż 130 kolęd! W okresie klasycyzmu kolędy zyskały nową formę: pojawiły się marsze i polonezy, a
nawet kujawiak i mazur.
Większość kolęd to dzieła anonimowe, lecz autorów niektórych doskonale znamy. „W żłobie leży"
napisał prawdopodobnie Piotr Skarga, jezuita, teolog i pisarz, nadworny kaznodzieja Zygmunta III,
żyjący w latach 1536-1612. „Mizerna cicha" z XIX wieku jest dziełem poety Teofila Lenartowicza.
Natomiast słynną kolędę „Bóg się rodzi" napisał Franciszek Karpiński (1741-1825). Wydał ją w
druku w 1792 roku w śpiewniku „Pieśni nabożne" pod oryginalnym tytułem „O Narodzeniu
Pańskim". Karpiński nie opatrzył swego tekstu żadną notką zawierającą sugestie co do melodii, a
znana dziś wersja polonezowa została zaadaptowana później - współcześnie śpiewamy wersję
kolędy z XIX wieku. Jako ciekawostkę należy wspomnieć, że „Pieśń o Narodzeniu Pańskim"
chciano uczynić nawet hymnem narodowym z powodu patriotycznych akcentów jednej ze zwrotek.
W okresie zaborów zresztą cenzura nakazała zastąpić wers „Błogosław Ojczyznę miłą" zwrotem
„Błogosław krainę miłą". Kolęda Karpińskiego jest do dziś chętnie umieszczana w śpiewnikach
innych wspólnot chrześcijańskich, zyskując znaczenie ekumeniczne.

KONCERT KOLĘD

W polską tradycję w okresie Bożego Narodzenia wrosło kolędowanie. Należy zauważyć, że
nie tylko naród polski szczyci się swymi kolędami. Mają Niemcy swoje Weihnachtslieder,
Rosjanie swoje koliady, zaś Francuzi śpiewają swoje Noëls.
Niektóre z kolęd, jak niemiecka „Cicha Noc", czy też kolędy francuskie są także bardzo
piękne i pociągające. Ale chyba nigdzie pośród innych narodowości te bożonarodzeniowe
pieśni nie stały się czymś tak bardzo „narodowym", tak bardzo przez cały naród ukochane
i z pietyzmem pielęgnowane, jak w Polsce.
Zapadłszy w duszę Polaka w latach dziecięcych, kolęda towarzyszyła mu wiernie w dalszej drodze
życiowej. Ileż to razy dawała mu chwile szczęścia, choćby tylko przez oderwanie od nędzy i
szarości codziennej rzeczywistości i przeniesienie w zupełnie inny wymiar. Na obczyźnie dawała
mu wrażenie ojczyzny, przenosząc duszę utęsknioną do oddalonego kraju rodzinnego. Szła z
wygnańcami na Sybir, i tam osładzała im straszną dolę. W czasie dwu wojen światowych była
wierną towarzyszką polskiego żołnierza na drogach frontowych.
Istotnym powodem, że dla Polaków kolęda stała się czymś tak cennym, jest ten, że jej rozwój
poszedł dziwnie szczęśliwą drogą. Na drodze swego dojrzewania przesiąkła ona na wskroś całym
szeregiem bardzo charakterystycznych pierwiastków duszy narodowej. Zawarła się w niej w niej –
zarówno w tekście, jak i melodii – dostojność i skupienie duchowe, bujny sarmacki temperament,
słowiańska zaduma i tęsknota, rzewność i czułość, wesołość i melancholia zarazem.
Najpiękniej kolędy brzmią w kościele.
W święto Trzech Króli, 6 stycznia 2016 r., otrzymaliśmy duchowy pokarm – koncert kolęd w
wykonaniu chóru HARMONIA z Łodzi. Koncert kolęd poprowadził - dyrygent – Jerzy Rachubiński
Recytacja tekstów -Marek Targowski, aktor Teatru LOGOS

KONCERT „BETLEJEM W ŁODZI” JUŻ 13 STYCZNIA!

„Pamiętacie Betlejem w Polsce 2016/2017? Było nas wówczas 50 000 uczestników, a spot
promocyjny Pierwsza gwiazda miał 1 600 000 odsłon! Spotykaliśmy się wówczas w całej Polsce,
aby wspólnie kolędować, by wspólnie świętować Boże Narodzenie w gronie sąsiadów, znajomych,
przyjaciół i bliskich, ale także dopiero co poznanych w trakcie koncertów osób. Stworzyliśmy
wspólnotę – wiary, międzyludzkiej bliskości, którą pragniemy wzmacniać i powiększać także
podczas aktualnej trasy – Betlejem w Polsce 2017/2018. W grudniu 2017 i w styczniu 2018
będziemy wspólnie słuchać bożonarodzeniowych utworów wykonywanych przez znanych artystów
na najwyższym światowym poziomie. Przyłączymy się do nich ze śpiewem. Potem zjednoczymy
się wszyscy, składając sobie nawzajem życzenia i łamiąc się dołączonym do programu trasy
opłatkiem. Usłyszymy także – jako obywatele miast i członkowie lokalnych społeczności – życzenia
od świeckich i duchownych włodarzy miast.

Podczas Betlejem w Polsce 2017/2018 odwiedzimy 12 polskich miast i największych hal
koncertowych! Zaśpiewamy kilkadziesiąt kolęd i pieśni bożonarodzeniowych, które zabrzmią w
nowych i oryginalnych aranżacjach podczas każdego z koncertów. Usłyszycie po raz pierwszy tak

wyjątkowe utwory, jak starą hebrajską pieśń szabatową, starogrecką kolędę z Kapadocji czy też
kolędę węgierską i czeską.
Podobnie jak w poprzedniej edycji, tak i teraz, dochód z Betlejem w Polsce 2016/2017 zostanie
przeznaczony na dokarmianie osób niedożywionych. W zeszłym roku udało nam się zgromadzić
aż 315 000 zł i przeznaczyć je na pomoc dla potrzebujących. Chcielibyśmy w jakiś sposób
uhonorować tych wszystkich, którzy chcą pomagać, a zarazem rozszerzyć zakres tej pomocy i
zaangażować do jej udzielania kolejne osoby. Dlatego też trasie 2017/2018 będzie towarzyszyła
również nowa akcja – „Ambasador Miłosierdzia”: każdy, kto dostarczy we wskazane miejsca torbę
wypełnioną artykułami żywnościowymi, otrzyma tytuł Ambasadora Miłosierdzia.
Już 13 stycznia w Łodzi najpiękniejsze kolędy ze wszystkich stron świata zagra nadzwyczajny
skład artystów: Natalia Kukulska, Kasia Moś, Daria Zawiałow, Beata Bednarz, Igor Herbut, Mate.o,
Mietek Szcześniak, Agnieszka Musiał, Adam Krylik, Dana Vynnytska wraz orkiestrą Aukso. Przed
nami niezapomniane wydarzenie muzyczne i duchowe. Kupując bilet – pomagasz, ponieważ
dochód ze sprzedaży wspiera akcję „Głodnych nakarmić”
Przywróćmy naszemu świętowaniu właściwy wymiar: spotkajmy się w centrach naszych miast, by
śpiewająco radować się z pięknego czasu Bożego Narodzenia!
By podzielić się tą radością z innymi! By „Głodnych nakarmić”.
Bilety dostępne na: www.betlejemwpolsce.pl , bilety24.pl oraz w zainteresowanych parafiach
Dochód z koncertu wspiera akcję „Głodnych nakarmić”.
Więcej informacji można znaleźć na portalu społecznościowym facebook.
Źródło: Archidiecezja Łódzka (Autorskie prawa majątkowe Archidiecezji Łódzkiej)

