
  

 

 

  
 

  GRUDZIEŃ W FILHARMONII POZNAŃSKIEJ   

    

  

 

5 grudnia 2014 (Piątek) 

godz. 19, Aula Uniwersytecka 

VI MALTAŃSKI KONCERT CHARYTATYWNY 
GWIAZDA PRZED GWIAZDKĄ 
W 100. ROCZNICĘ URODZIN ANDRZEJA PANUFNIKA 

Alexander SITKOVETSKY - skrzypce 

Łukasz BOROWICZ - dyrygent 

Orkiestra Filharmonii Poznańskiej 

  

        

  

Podziwiany dziś w najbardziej prestiżowych salach koncertowych Alexander Sitkovetsky, rozpoczynał swą karierę u boku Sir Yehudi Menuhina. Po debiucie w 

wieku 8 lat, został przyjęty do Menuhin School w Wielkiej Brytanii. Tam, inspirowany osobowością mistrza, rozwijał swój artystyczny talent, niejednokrotnie 

występując wspólnie ze swym mentorem. Skrzypek, który grał już m.in. z Royal Philharmonic Orchestra, Academy of St. Martin in the Fields czy BBC Concert 

Orchestra, wystąpi po raz pierwszy z Poznańskimi Filharmonikami, podejmując się nie lada zadania: wykonania dwóch, skrajnie różnych koncertów 

skrzypcowych. Koncert skrzypcowy Andrzeja Panufnika powstał na zamówienie... Sir Yehudi Menuhina, a dedykowany jest lady Camilli Panufnik, która będzie 

gościem specjalnym tego koncertu.  

 

 

szczegóły | kup bilet 

  

  

    

  

 

13 grudnia 2014 (Sobota) 

godz. 18, Aula Uniwersytecka 

440. KONCERT POZNAŃSKI 
NASI GOŚCIE 

Hannes MINNAAR - fortepian 

Ernst van TIEL - dyrygent 

Orkiestra Symfoniczna Polskiej Filharmonii 

Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku  

Krzysztof Szaniecki - wprowadzenie koncertu  

  

        

  

Zaprezentowany w 1960 roku jeszcze jako 8'37, był – nawet dla miłośników szeroko pojętej muzyki współczesnej – niemałym zaskoczeniem, a dla wielu wręcz 

szokiem. Trudna w pierwszej chwili do zrozumienia gęstwina smyczkowych klasterów i glissand przeradza się w dramatyczny, przejmujący krzyk. Może dlatego, 

kiedy Krzysztof Penderecki zechciał zaprezentować dzieło zagranicą, zmienił jego tytuł na Tren ofiarom Hiroszimy? Posypały się nagrody. Utwór, wykonywany 

na całym świecie zajmuje już stałe miejsce w historii muzyki. Jakby dla równowagi – w programie przygotowanym przez Gości Filharmonii Poznańskiej – z 

niełatwą muzyką Pendereckiego zestawiony zostanie słynny, porywający chyba każdego melomana Koncert fortepianowy Edvarda Griega i pogodna, pełna 

radości IV Symfonia Ludwiga van Beethovena.  

 

 

szczegóły | kup bilet 
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28 grudnia 2014  (Niedziela) 

godz. 18, Aula Uniwersytecka  

113. KONCERT TARGOWY 
SŁOWIKI NA BOŻE NARODZENIE 
75 LAT POZNAŃSKICH SŁOWIKÓW  

29 grudnia 2014  (Poniedziałek) 

godz. 18, Aula Uniwersytecka  

441. KONCERT POZNAŃSKI 
SŁOWIKI NA BOŻE NARODZENIE 
75 LAT POZNAŃSKICH SŁOWIKÓW  

Monika MYCH-NOWICKA - sopran 

Patryk RYMANOWSKI - bas 

Maciej BOLEWSKI - organy 

Maciej WIELOCH - dyrygent 

Chór Chłopięcy i Męski 

Filharmonii Poznańskiej Poznańskie Słowiki  

Orkiestra Filharmonii Poznańskiej 

Krzysztof Szaniecki - prowadzenie koncertu 

  

        

  

Kolejna odsłona jubileuszu 75-lecia Poznańskich Słowików - tym razem, w nawiązaniu do wieloletniej tradycji bożonarodzeniowych koncertów, chórzyści pod 

batutą Macieja Wielocha zaprezentują najpiękniejsze spośród polskich kolęd, w cenionych przez publiczność opracowaniach Jana Maklakiewicza oraz twórcy 

Słowików - profesora Stefana Stuligrosza. W repertuarze obu wieczorów pojawią się też fragmenty oratoryjnych arcydzieł mistrzów baroku - Georga Friedricha 

Händla i Johanna Sebastiana Bacha. Chórowi towarzyszyć będą znakomici młodzi soliści i Orkiestra Filharmonii Poznańskiej.  

 

 

szczegóły | kup bilet 

  

  

    

  

  

  

        

  

Piękna muzyka, podniosły nastrój, wyśmienite potrawy, taneczne emocje i... niespodzianki. Wieczór Sylwestrowy warto spędzić z Filharmonią Poznańską! Na 

naszych gości czekają przeboje ze słynnych oper, operetek i musicali, elegancki bankiet, wspólne powitanie Nowego Roku oraz szalona zabawa taneczna. 

Wszystko to w towarzystwie znakomitych artystów, charyzmatycznego prowadzącego i deszczu niespodzianek, które z całą pewnością wprowadzą uczestników 

tego wyjątkowego wieczoru w wyśmienity nastrój. Oby na cały 2015 rok!  

  

  Gospodarze wieczoru:    Sponsor koncertu: 
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Filharmonia Poznańska 
ul. Św. Marcin 81 

61-808 Poznań 

tel. 61 852 47 08, 852 47 09 

fax 61 852 34 51 

www.filharmoniapoznanska.pl 

e-mail: sekretariat@filharmoniapoznanska.pl 

kasa biletowa: 61 853 69 35, 61 855 24 71 

sala koncertowa: Aula Uniwersytecka, ul. Wieniawskiego 1 

  

  

Mecenasi, sponsorzy, partnerzy Filharmonii Poznańskiej 

 

Partner internetowy Filharmonii Poznańskiej: 

 

 

  

    

 
 

 

http://news.send360.pl/app/panel/Redirect.aspx?link_id=C948E8CA-B047-4915-AEED-15BA617C72AD&mail_id=0AA265EC-A343-4F34-A850-2C133D75DED9&d=1A1447F0-A758-4DD5-B47A-2EEC736DCBA1&site=aHR0cDovL3d3dy5maWxoYXJtb25pYXBvem5hbnNrYS5wbC9wbC9rb25jZXJ0eS9ncnVkemllbi0yMDE0LyMyMDE0LTEyLTMxLTIwLTAw
http://news.send360.pl/app/panel/Redirect.aspx?link_id=6373476E-1ED2-4F03-8C4E-9240195439EF&mail_id=0AA265EC-A343-4F34-A850-2C133D75DED9&d=1A1447F0-A758-4DD5-B47A-2EEC736DCBA1&site=aHR0cHM6Ly93d3cuYmlsZXR5MjQucGwvc3p1a2FqP3NlYXJjaD1maWxoYXJtb25pYStwb3puYSVDNSU4NHNrYSZhbXA7c3VibWl0PSZhbXA7Y2l0eT1Xc3p5c3RraWUmYW1wO2RhdGFfZnJvbT0yNC0xMC0yMDE0JmFtcDtkYXRhX3RvPSZhbXA7Y2F0ZWdvcnk9d3N6eXN0a2ll
http://news.send360.pl/app/panel/Redirect.aspx?link_id=8476CC5A-1FA6-4754-ADCE-11D4961D84EE&mail_id=0AA265EC-A343-4F34-A850-2C133D75DED9&d=1A1447F0-A758-4DD5-B47A-2EEC736DCBA1&site=aHR0cDovL3d3dy5maWxoYXJtb25pYXBvem5hbnNrYS5wbA==
mailto:sekretariat@filharmoniapoznanska.pl
http://news.send360.pl/app/panel/Redirect.aspx?link_id=6F3FDF50-7980-4D86-9C8E-FF74FB5F5F93&mail_id=0AA265EC-A343-4F34-A850-2C133D75DED9&d=1A1447F0-A758-4DD5-B47A-2EEC736DCBA1&site=aHR0cDovL3d3dy5maWxoYXJtb25pYXBvem5hbnNrYS5wbC9vLWZpbGhhcm1vbmlpL21lY2VuYXNpLXNwb25zb3J6eS1wYXJ0bmVyenkv
http://news.send360.pl/app/panel/Redirect.aspx?link_id=38178B99-E793-4DF4-98A1-38DF948DF514&mail_id=0AA265EC-A343-4F34-A850-2C133D75DED9&d=1A1447F0-A758-4DD5-B47A-2EEC736DCBA1&site=aHR0cDovL3d3dy5pbnRlcm1lZGlhLmhvcnNlZmllbGQucGw=

