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27. Jaworskie Koncerty Pokoju. Zapraszamy!
MUZYCZNA WIOSNA W JAWORZE
Wraz z wiosn?, powitamy w Jaworze 27 ju? edycj? Jaworskich Koncertów Pokoju, a pi?kny
Ewangelicki Ko?ció? Pokoju, o niepowtarzalnym uroku, zamieni si? w ?wi?tyni? muzyki. Pierwszy
planowany koncert to data 14 maja br. Rozpocznie go Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej
pod dyrekcj? Rubena Silvy. W programie utwory dwóch najwi?kszych nazwisk w historii muzyki: W.
A. Mozarta z uwertur? z opery „Don Giovanni” oraz L. van Beethovena z Symfoni? „Eroica”.
Koncert zatytu?owany zosta? nie przypadkowo „Bohaterom”. Po pierwsze taki by? zamys?
Beethovena pisz?c t? symfoni?, ?eby dedykowa? j? wielkim duchem ludziom, a po drugie, kolejne
miesi?ce wojny w Ukrainie, pokazuj?, jak wa?na jest wolno?? i potrzebni bohaterowie, którzy jej
strzeg? i broni?. Wspania?a muzyka, wykonanie i orkiestra, spe?ni? oczekiwania kompozytorów i
s?uchaczy.
Kolejny z cyklu koncert 11 czerwca br., dedykowany jest wielbicielom muzyki jazzowej, a
zatytu?owany „Skaldowie- medytacje wielskiego listonosza jazzowego”. Wykonawcami b?d? jedni
z najwybitniejszych tego gatunku muzyki jak: Wojciech Gogolewski - piano, Pawe? Pa?ta –
kontrabas i Adam Lewandowski - perkusja. Tytu? pokazuje, ?e muzyczn? kanw? b?d? piosenki
zespo?u Skaldów, na których wychowa?y si? ca?e pokolenia. Bo kto nie zna utworu: „Dopóki
jeste?”, „Wszystko mi mówi, ?e mnie kto? pokocha?”, „Ca?a jeste? w skowronkach”, czy
tytu?owej piosenki o listonoszu. Zapowiada si? doskona?y, pe?en wspomnie?, wype?niony
jazzowym i synkopowanym rytmem wieczór.
Nie zapomnieli?my te? o najm?odszych. 21 czerwca br., czyli prawie na zako?czenie roku
szkolnego, zapraszamy dzieci z przedszkoli i szkó?, na „Bajkowe piosenki”. W pi?knym polskim
t?umaczeniu, us?yszymy piosenki m.in. z filmów „Toy Story”, „Zwierzogród”, „Coco” czy
piosenk? Vaiany. Wykonawcy przewiduj? mo?liwo?? pokazania dzieciom ciekawego
instrumentarium, na których b?d? wykonywane bajkowe utwory, a dzieci zostan? zaproszone do
wspólnego ?piewania i zabawy.
Je?eli wszystko u?o?y si? po my?li Organizatorów, to b?d? mieli mo?liwo?? zaprosi? Melomanów
we wrze?niu, na kolejn? muzyczn? uczt?. Ale wszyscy to wiedz?, ?e planowanie to jedno, a
zrealizowanie to zupe?nie inna sprawa.
Zapraszaj? Pa?stwa Organizatorzy czyli Muzeum Regionalne w Jaworze i Parafia Ewangelicka
Ko?cio?a Pokoju.
Czekamy na Pa?stwa z niecierpliwo?ci?.
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