


9.06 (czwartek), godz. 20:00
Opera na Zamku, Szczecin
Otwarcie Festiwalu
Koncert jubileuszowy 
65-lecie Polskiej Żeglugi Morskiej
Sándor Jávorkai (Węgry) – skrzypce
Baltic Neopolis Orchestra

18.06 (sobota), godz. 19:00 
Galeria Kaskada, Szczecin 
(najwyższy poziom parkingu)
Lucyna Boguszewska – sopran
Paweł Wolski – tenor 
Maksym Dondalski – skrzypce
Baltic Neopolis Orchestra  

19.06 (niedziela), godz. 19:00 
Galeria Kaskada, Szczecin (poziom -1)
Baltic Neopolis Quartet 

26.06 (niedziela), godz. 17:00 
Park Staromiejski, Police
Emanuel Salvador (Portugalia) – skrzypce
Baltic Neopolis Orchestra

8.07 (piątek), godz. 19:00 Koncert Specjalny
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście 
Baltic Neopolis Quartet

ReZydencja KRajów wySZehRadZKich

15.07 (piątek), godz. 18:00 
Ogród Różany, Szczecin
Miriam Rodriguez Brüllová (Słowacja) – gitara
Baltic Neopolis Quartet

16.07 (sobota), godz: 15:00 
Ogród Dendrologiczny, Przelewice
Miriam Rodriguez Brüllová (Słowacja) – gitara
Baltic Neopolis Quartet

16.07 (sobota), godz. 20:00 
Centrum Współpracy 
Międzynarodowej, Grodno
Sándor Jávorkai (Węgry) – skrzypce
Petr Nouzovský (Czechy) – wiolonczela
Baltic Neopolis Quartet

17.07 (niedziela), godz. 17:00 
Ogród Japoński, Gryfice
Sándor Jávorkai (Węgry) – skrzypce
Petr Nouzovský (Czechy) – wiolonczela
Baltic Neopolis Quartet
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24.07 (niedziela), godz. 20:00 
Amfiteatr, Świnoujście
Vasko Vassilev (Bułgaria) – skrzypce
Pamela Tan-Nicholson (Singapur) – fortepian
Soliści Opery Narodowej w Sofii
Baltic Neopolis Orchestra – w składzie symfoniczym 

28.07 (czwartek), godz. 20:00 
Muszla koncertowa, Świnoujście
Vincente Campos (Hiszpania) – trąbka
Miguel Angel Navarro (Hiszpania) – dyrygent
Baltic Neopolis Orchestra

4.08 (czwartek), godz. 20:30 
Bazylika Konkatedralna, Kołobrzeg
Baltic Neopolis Virtuosi

5.08 (piątek), godz. 20:00 
Centrum Współpracy 
Międzynarodowej, Grodno
Baltic Neopolis Virtuosi

7.08 (niedziela), godz. 17:00 
Ogród Japoński, Gryfice
Daniel Bernardino (Portugalia) – obój
Baltic Neopolis Trio

13.08 (sobota), godz. 20:00
Amfiteatr im. Włókniarzy, Złocieniec
The Transcription Ensemble (Grecja)

14.08 (niedziela), godz. 19:00
Drawieński Ośrodek Kultury
The Transcription Ensemble (Grecja)

26.08 (piatek), godz. 18:00 
Ogród Różany, Szczecin
Guimarães String Quartet (Portugalia)

27.08 (sobota), godz. 17:00 
Nabrzeże, Gryfino
Guimarães String Quartet (Portugalia)

28.08 (niedziela), godz. 18.30 
Filharmonia, Koszalin
Koncert finałowy 
Vasko Vassilev (Bułgaria) – skrzypce
Pamela Tan-Nicholson (Singapur) – fortepian
Soliści Opery Narodowej w Sofii
Baltic Neopolis Orchestra – w składzie symfoniczym 
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fot. UM WZP

Szanowni Państwo,

jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa na kolejną edycję cyklu 
letnich koncertów muzyki kameralnej, którego pomysłodawcą 
i wykonawcą jest szczecińska orkiestra smyczkowa Baltic Neopolis 
Orchestra, zdobywca niezwykle prestiżowej nagrody muzycznej 
Fryderyka 2015 w kategorii album roku Muzyka Kameralna.

Baltic Neopolis Festival stanowi kontynuację projektu Program 
Regionalny – Rozwijamy Region w Dobrym Tonie, realizowanego 
z wielkim powodzeniem w poprzednich latach w miejscach po-
wstałych ze wsparciem Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego.

Tegoroczne przedsięwzięcie, podobnie jak miało to miejsce 
w przypadku ubiegłych edycji, ma na celu dotarcie do mniejszych 
ośrodków naszego regionu z ofertą artystyczną na najwyższym 
poziomie, która zaspokoi gusta wytrawnych melomanów oraz 
osób, które po prostu czerpią radość i przyjemność z obcowania 
z muzyką.

Organizatorzy zadbali o to, aby w bogatym programie Festiwalu 
znalazły się różnorodne pozycje artystyczne, które zadowolą zarów-
no wiernych miłośników wydarzenia, jak również przebywających 
w tym okresie w naszym regionie turystów z Polski i zagranicy.

Aby móc zaprezentować Państwu tę niezwykłą propozycję arty-
styczną, Orkiestra zaprosiła do współpracy m. in. twórców z krajów 
basenu Morza Bałtyckiego, których udział w projekcie wzbogaci 
również formułę festiwalu muzycznego o dodatkowe elementy 
podkreślające wakacyjny charakter przedsięwzięcia: animacje dla 
dzieci i dorosłych oraz warsztaty muzyczne i plastyczne.

Życzę Państwu wielu niezapomnianych chwil i emocji podczas ob-
cowania ze wspaniałym uniwersum dźwięków. Natomiast artystom, 
którzy wystąpią podczas Baltic Neopolis Festival – perfekcyjnych 
i satysfakcjonujących występów oraz doświadczeń artystycznych.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Olgierd Geblewicz
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Projekt objęty został honorowym patronatem Marszałka Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego, ambasady Hiszpanii, Bułgarii, 
Grecji, Portugalii oraz Czech, Słowacji i Węgier.
Wraz z muzykami z całego świata zagramy dla Państwa koncerty 
w Szczecinie, Policach, Przelewicach, Grodnie, Gryficach, Kołobrzegu, 
Drawnie, Złocieńcu, Gryfinie, Świnoujściu i Koszalinie. W gronie za-
proszonych artystów znaleźli się najznamienitsi zagraniczni goście 
m.in: Pamela Tan Nicholson (Singapur), Vasko Vassilev (Bługaria), 
Miriam Rodriguez Brüllová (Słowacja), Hugo Ticciati (Dania), Petr 
Nouzovský (Czechy) Vincente Campos (Hiszpania) czy wybitny wę-
gierski skrzypek Sándor Jávorkai, oraz zespoły, Guimarães String 
Quartet (Portugalia) i Transcription Ensemble (Grecja). 

Koncerty poza wysokimi walorami artystycznymi będą miały lekką, 
wakacyjną formułę z umiejętnie dobranym repertuarem. Baltic 
neopolis Festival będzie więc wspaniałą przygodą muzyczną 
zarówno dla publiczności, jak i artystów, będąc jednocześnie czymś 
zupełnie unikatowym w tej części Europy. Gorąco zapraszam do 
skorzystania ze znakomitej oferty wydarzeń, które przygotowali-
śmy dla Państwa w tej edycji Baltic neopolis Festival i już teraz 
zachęcam do śledzenia kolejnych projektów muzycznych Baltic 
Neopolis Orchestra. 

Bądźcie Państwo z nami!

W 2005 roku z wyróżnieniem ukończyła Akademię Muzyczną  
im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, z filią w Szczecinie w klasie 
altówki prof. Dominika Rutkowskiego, oraz kierunek Edukacji 
Artystycznej w zakresie sztuki muzycznej i dyrygentury chóralnej 
w klasie profesora Jana Szyrockiego.

Podczas studiów na stałe współpracowała z licznymi orkiestrami 
i zespołami, m.in. RIAS Radio Jugendorchester (Berlin), Camera-
ta Nova (Szczecin), Orkiestrą Kameralną Academia (Szczecin), 
kwartetem smyczkowym Artu’S Kwartet (Poznań), kwartetem 
smyczkowym Sedina (Szczecin) oraz Preußisches Kammerorchester 
(Prenzlau w Niemczech).

Jako solistka i kameralistka współpracowała z takimi artystami 
jak: Vasko Vassilev, Tomasz Tomaszewski, Sándor Jávorkai, Bartosz 
Bryła, Kevin Kenner, Roman Jabłoński, Anna Maria Staśkiewicz. 
W 2013 roku zaproszona została na tournee po Korei Południowej 

Emilia Goch Salvador

Drodzy Miłośnicy Muzyki, 

jako Dyrektorka orkiestry Baltic Neopolis, która na przestrzeni kilku 
lat stała się wizytówką Szczecina i Województwa Zachodniopomor-
skiego z wielką dumą i radością zapraszam na II Międzynarodowy 
Festiwal Muzyki - Baltic neopolis Festival 2016.

Baltic neopolis Festival jest różnorodnym przedsięwzięciem 
osadzonym w basenie Morza Bałtyckiego. W organizację pro-
jektu zaangażowane są gminy, instytucje kultury oraz partnerzy 
z Województwa Zachodniopomorskiego. Festiwal jest platformą 
współpracy pomiędzy lokalnymi placówkami kultury, a Stowarzysze-
niem BNO. Dzięki wspólnej pracy w naszym regionie odbędzie się 
20 koncertów i różnorodnych wydarzeń. Będą to m.in.: koncerty 
międzynarodowych artystów oraz zespołów kameralnych, rezyden-
cja Baltic Neopolis Orchestra podczas trwania całego festiwalu, 
występy Baltic neopolis Virtuosi (międzynarodowego zespołu 
złożonego z muzyków krajów bałtyckich), rezydencje artystów 
z krajów wyszehradzkich, tydzień działań kulturalnych w Świno-
ujściu – art week, animacje dla dzieci oraz nietuzinkowe działania 
w przestrzeni miejskiej. 

Baltic neopolis Festival to rozszerzenie realizowanego do tej 
pory z wielkim powodzeniem projektu Rozwijamy Region w do-
brym tonie, którego Mecenasem jest Marszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego. 

Fot. R.Kurzaj
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Dear music lovers,
 
I would like to welcome you to the 2nd edition of Baltic Neopolis 
Festival. In this edition we will welcome solo artists and ensem-
bles from countries such as Portugal, Bulgaria, Hungary, Czech 
Republic, England, Singapore, Slovakia, Estonia, Spain, Greece 
as well as Polish artists. All of these artists will play during all 
the summer around the Pomerania region in beautiful locations 
and will certainly bring world class music making to the region.

This unique festival, a brainchild of Baltic Neopolis Orchestra, 
which in recent years has been affirming itself as a truly regio-
nal orchestra aims to unite all the region around beautiful and 
high quality concerts in key concert halls and historic locations 
of the region.

By allying the excellent talent of local musicians, we invite world 
class artists who will join us in a very ecletic programming which 
will range from the intimacy of small scale chamber music to 
a full symphony orchestra show which will feature opera favo-
urites highlights.

I hope we can see you in one of our concerts during the two and 
the half months we will be touring around Pomerania.

Emanuel Salvador
Artistic director of Baltic Neoplis Festival

Emanuel Salvador urodził się w 1981 roku. Jako solista i kamera-
lista występował na wielu światowych scenach, m.in. w Wielkiej 
Brytanii, Kazachstanie, Chinach, Portugalii, Holandii, Meksyku, 
Turcji, Hiszpanii, Włoszech i Niemczech. Jest zwycięzcą i laureatem 
takich konkursów, jak: Isolde Menges (RCM), Beckenham Festival, 
Barbirolli Memorial, Wolfson Foundation, Jovens Musicos, Julio 
Cardona. W 2005 roku ukończył Guildhall School of Music and 
Drama oraz Royal College of Music w Londynie. 

Jako solista i koncertmistrz koncertował z takimi orkiestrami, jak: 
Orquesta Nacional de Espana, Brasil National Orchestra, Seoul 
Classical Players, Adana Philharmonic, Monterrey Symphony 
Orchestra, Krasnojarsk Symphony, Orquestra de Norte, Classica 
da Madeira. Był założycielem i członkiem trio fortepianowego 
Vianna da Motta, a w 2003 roku założył duet skrzypce – harfa 
z Ieuanem Jonesem, z którym regularnie koncertuje w Anglii. Od 
2005 do 2015 roku był koncertmistrzem Orquestra do Norte 
w Portugalii. Obecnie jest głównie solistą oraz koncertmistrzem 
Baltic Neopolis Orchestra.

Gra na tonalnej kopii instrumentu Guarnerius del Gesu. 

EmanuEl Salvador 

EmanuEl Salvador

przez berlińską orkiestrę kameralną Deutsche Oper Solisten gdzie 
prowadziła grupę altówek. W listopadzie 2014 roku wystąpiła wraz 
grupą solistów Covent Garden Soloists w prestiżowych salach 
koncertowych w Singapurze, Filipinach, Tajlandii, Malezji i Wiet-
namie. W 2015 roku była członkiem międzynarodowego kwartetu 
Visegrad 4, z którym koncertowała m.in. w Rzymie, Brukseli, Brnie, 
Wiedniu i Sofii. Jako jedna z pięciu artystów w międzynarodowym 
zespole muzycznym brała udział w projektach „Sutra” oraz „Orbo 
Novo” promując wydarzenia na terenie całego świata. Nagrała 
również płytę CD ze ścieżką dźwiękową spektaklu „Sutra”. Doko-
nała licznych nagrań  płytowych m.in. z Jolantą Szczepaniak „Baba 
gada”, z orkiestrą smyczkową „Academia”, z międzynarodowym 
kwintetem fortepianowym „Kinematic”, z orkiestrą smyczkową 
Baltic Neopolis Orchestra oraz z kwartetem Baltic Neopolis Qu-
artet – płyty: Kompozycje Szczecińskie 2013, Il Tramonto 2015. 

Fot. R.Kurzaj

5



Laureat Fryderyka 2015 w kategorii album roku Muzyka Ka-
meralna jest orkiestrą kameralną powstałą w 2008 roku z ini-
cjatywy młodych szczecińskich artystów. Ta unikalna w skali 
kraju inicjatywa szybko zyskała sobie sympatię publiczności 
oraz pochlebne recenzje krytyków.
 
Orkiestra Baltic Neopolis założona przez altowiolistkę Emilię 
Goch Salvador aktywnie, nowocześnie i z rozmachem wspiera 
swoimi działaniami nową markę Miasta Szczecin. Dzięki stara-
niom założycielki w składzie zespołu znaleźli się najlepsi młodzi 
instrumentaliści, uczestniczący w lokalnych, ogólnopolskich 
i zagranicznych projektach muzycznych. Oprócz regularnej pracy 
nad światowym repertuarem kameralnym, artyści chętnie biorą 
udział w nowatorskich i nietuzinkowych projektach, niespoty-
kanych w innych tego typu podobnych formacjach.
 
Doceniana w Polsce i Europie Baltic Neopolis Orchestra wciąż 
szuka nowych pól muzycznych inspiracji. Współpracuje z cenio-
nymi kompozytorami i artystami, między innymi z: Krzysztofem 
Pendereckim, Pawłem Łukaszewskim, Mikołajem Góreckim, 
Danielem Stabrawą, Tomaszem Tomaszewskim, Danielem 
Rowlandem oraz Carmine Lauri. Od września 2015 roku funkcję 
dyrektora artystycznego Orkiestry BNO pełni światowej sławy 
skrzypek i koncertmistrz Vasko Vassilev (Covent Garden Royal 
Opera House w Londynie).

Muzycy orkiestry - dzięki pasji i zaangażowaniu - tworzą część 
najbardziej prestiżowej, a jednocześnie niepowtarzalnej i no-

woczesnej oferty kulturalnej w regionie. Orkiestra sprawia, 
że Szczecin i Województwo Zachodniopomorskie od strony 
muzycznej stają się coraz bardziej rozpoznawalne na mapie 
Polski. Orkiestra daje mieszkańcom możliwość obcowania 
z muzyką kameralną na najwyższym poziomie. Ponadto wciąż 
zaskakuje otwartością na formy współpracy artystycznej i wie-
lowymiarowością prezentowanych koncertów. Ciekawostką jest 
ucieczka od typowego układu orkiestra – dyrygent na rzecz 
całkowitej autonomii w postaci pracy wyłącznie z własnym 
koncertmistrzem, lub specjalnie zapraszanymi koncertmistrzami 
do poszczególnych projektów.
 
Orkiestra otrzymała Nagrodę Ministerstwa Kultury za całokształt 
działalności (2014), nominacje do Nagrody Artystycznej Miasta 
Szczecin (2016) oraz Fryderyka w kategorii album roku Muzyka 
Kameralna (2015). 

Orkiestra uczestniczyła w renomowanych festiwalach m.in.: 
Śląskie Lato Muzyczne, Międzynarodowy Festiwal Harmonia 
Moraviae, Szczecin Music Fest, oraz występowała w salach 
koncertowych Europy (Niemcy, Czechy, Hiszpania)  i  Azji (Chiny).
 
Ważny obszar działalności Baltic Neopolis Orchestra stanowi 
realizacja nagrań płytowych. Zespół ma w dorobku pięć albumów, 
głównie z twórczością polskich kompozytorów: Ego Sapientia, 
Paweł Łukaszewski & Mikołaj Górecki, Sonatina für Alina, Paweł 
Łukaszewski Musica Sacra 5 oraz wyjątkowe wydawnictwo 
z muzyką Carla Loewego Tribute to Carle Loewe.

Baltic nEopoliS orchEStra
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Baltic Neopolis Quartet powstał w 2008 roku z inicjatywy 
muzyków-solistów szczecińskiej Baltic Neopolis Orchestra – ab-
solwentów wyższych uczelni muzycznych w Londynie, Wrocławiu 
i Szczecinie. Pasją muzyków jest przede wszystkim klasyczny 
repertuar XX i XXI wieku, aczkolwiek ich indywidualizm pozwala 
zespołowi tworzyć i angażować się w niekonwencjonalne projekty 
artystyczne. Kwartet nie stroni od eksperymentów w przestrze-
niach muzealnych, studiach radiowych, kościołach, budynkach 
przemysłowych i plenerach. Repertuar, który wykonuje Baltic 
Neopolis Quartet, cechuje odwaga, świeżość i pomysłowość 
w aranżowaniu wykonań najbardziej uznanych kompozytorów 
muzyki klasycznej i wykonawców muzyki rozrywkowej.

Zespół wystąpił między innymi na: 42. Międzynarodowym Festi-
walu Muzyki Współczesnej Poznańska Wiosna Muzyczna (2013), 
Obchodach Roku Lutosławskiego w Pradze (2013), I Gorzowskim 
Festiwalu Muzyki Współczesnej im. Wojciecha Kilara (2013), 
Gaia International Music Festival w Portugalii, XIX Festival 
Internacional Musica i Festa Massanassa (2015). Muzycy są 
regularnie zapraszani do współpracy studyjnej zarówno przy 
projektach teatralnych, jak i rozrywkowych. Zrealizowali między 

innymi partie smyczkowe na płytach Joli Szczepaniak Baba Gada 
oraz Katarzyny Nosowskiej 8. 

Zespołowi dedykowane zostały dwa kwartety Piotra Klimka oraz 
II Kwartet smyczkowy Orestes Michała Dobrzyńskiego. Kwartet 
ma na swoim koncie dwa wydawnictwa płytowe: Kompozycje 
szczecińskie, Il Tramonto z sopranistką Joanną Tylkowską-Drożdż.
Jako samodzielni artyści, muzycy pracują na stanowiskach kon-
certmistrzów orkiestr, wykładowców akademickich, komponują 
oraz koncertują solistycznie. Daje im to szeroki pogląd na no-
woczesne trendy wykonawcze i interpretacyjne, co przenosząc 
na grunt kameralistyki owocuje koncertami o niepowtarzalnej 
atmosferze i wyjątkowym indywidualizmie połączonym z pro-
fesjonalizmem wykonawczym.

W skład kwartetu wchodzą liderzy Baltic Neopolis Orchestra:

Emanuel Salvador – skrzypce
Łukasz Górewicz – skrzypce
Emilia Goch Salvador – altówka
Tomasz Szczęsny – wiolonczela

Baltic nEopoliS QuartEt

Fot. R.Kurzaj
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Węgierski skrzypek. Studiował w Akademii im. Franza Liszta 
w Budapeszcie, a następnie przeniósł się na University of Music 
and the Performing Arts we Wiedniu, który ukończył z wyróżnie-
niem w 2004 roku. 

Jako koncertmistrz grał pod batutą Mariss Jansons i Marcello Viotti 
w International Orchestra Institute Attergau, pod patronatem 
Filharmonii Wiedeńskiej. 

W 2008 roku występował także jako koncertmistrz i solista 
z Europe Philharmonic. Koncertował w całej Europie i na świecie. 
Występował w ważnych salach koncertowych we Wiedniu, Berlinie, 
Luksemburgu, Warszawie, Tokio czy Pekinie. Jest stypendystą 
Herbert von Karajan Center we Wiedniu, a także zwycięzcą wielu 
międzynarodowych konkursów m.in. w Hiszpanii, Grecji czy Austrii.

9.06 (czwartEk), Godz. 20:00
opEra na zamku, SzczEcin
OtWaRCIE FEStIWaLu
KOnCERt jubILEuSZOWy 

65-LECIE POLSKIEj ŻEgLugI MORSKIEj

SkrzypEk w opErzE

Carmen i Thaїs to dzieła z francuskiego repertuaru ope-
rowego. Tym razem jednak muzyka Bizeta i Masseneta 
zabrzmi w wersji koncertowej. No a czy będzie Upiór w ope-
rze? Zamiast upiora – demon skrzypiec, Sándor jávorkai. 
Ponieważ w jego żyłach płynie krew węgierska i romska, 
można być pewnym, że świeżo wyremontowana siedziba 
szczecińskiej opery zalśni pełnym blaskiem.

proGram:

Gustav holst St. Paul’s Suite op.29
Pablo de Sarasate Carmen Fantasy
Jules Massenet Thais Meditation
niccolo Paganini La Campanella
Pablo de Sarasate Zigeunerweisen 

artyści:

Sándor jávorkai (Węgry) – skrzypce
Baltic Neopolis Orchestra

Sándor Jávorkai

Fot. Materiały prasowe
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W tym roku Polska Żegluga Morska obchodzi swoje 65-lecie. 
Szczeciński armator osiągnął więc poważny wiek, ale bynajmniej 
nie zamierza zwalniać tempa. Wręcz przeciwnie. Przedsiębiorstwo 
wciąż się rozwija – buduje nowe statki i tworzy nowe miejsca pracy.
    
Polska Żegluga Morska to firma, która na stałe wpisała się w kra-
jobraz Szczecina. A choć czasy się zmieniają i żegluga zmaga się 
obecnie z największym kryzysem, to PŻM trwa niezmiennie w do-
brej kondycji jak na największego polskiego armatora przystało. 
     
W 1951 roku przedsiębiorstwo rozpoczynało bardzo skromną flotą 
11 statków, pływających głównie po Bałtyku i Morzu Północnym. 
Potem w latach 60. XX PŻM stała się armatorem globalnym a jej 
statki były obecne na wszystkich morzach i oceanach świata. 
Z kolei lata 70. to czas bicia rekordów: największych jednostek, 
ogromnych przewozów, najmłodszej średniej wieku floty, rekordo-

wej ilości pracowników. Kolejne dwie dekady to okres trudniejszy 
w historii firmy, przejścia na nowe tory gospodarki wolnorynkowej 
i balastu finansowego nie zawsze trafionych decyzji inwestycyjnych. 
Ale chociaż inni polscy armatorzy, którzy znaleźli się w podobnej 
sytuacji, nie zdali swoich egzaminów, PŻM do czasów współ-
czesnych weszła jeszcze silniejsza i gotowa do nowych wyzwań.
    
Dzisiejsza Polska Żegluga Morska to właściciel prawie 60 statków 
o łącznej nośności 2,2 mln ton. To także pracodawca dla około 
trzech tysięcy pracowników, z których większość to mieszkańcy 
Szczecina i regionu zachodniopomorskiego. PŻM to solidna marka 
o mocnej pozycji na międzynarodowym rynku żeglugowym i prze-
woźnik ładunków znany na całym świecie. To wreszcie firma, która 
może pochwalić się 65-letnią historią i ten właśnie fakt w tym 
roku świętujemy.
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Związana z Operą na Zamku od 2003 r. jako solistka sopran. 
Absolwentka Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej 
w Bydgoszczy (2001). Debiutowała w 2000 r. jako Hrabina w We-
selu Figara w studenckim przedstawieniu w Bydgoszczy. Ma na 
swoim koncie wiele występów zarówno w kraju, jak i za granicą. 
Na zamkowej scenie występowała m.in. jako: Zuzanna w Verbum 
nobile, Zofia w Flisie, Micaela w Carmen, Pamina w Czarodziejskim 
flecie oraz W krainie czarodziejskiego fletu, Chawa w musicalu 
Skrzypek na dachu, Bronisława w Hrabinie, Zofia w Halce, Hanna 
w Strasznym dworze, Anna w Nabucco, Nedda w Pajacach, Lola 
w Rycerskości wieśniaczej, Mądra w Mądrej, Clivia w operetce 
Clivia, Hrabina Zedlau w Wiedeńskiej krwi, Hrabina w Weselu 
Figara, Braminka w Parii, Leoena w Pięknej Helenie, Marcelina 
w Fideliu, Kate w Madama Butterfly, Luna w operetce Frau Luna, 
Jacqlina w Cnotliwej Zuzannie, Zorika w Cygańskiej miłości, Anitra 
w dramacie muzycznym Peer Gynt czy Annina w Traviacie.

18.06 (SoBota), Godz. 19:00 
GalEria kaSkada, SzczEcin (dach)
kaSkada muzyki

wiEczór czardaSza

Czardasz na dachu? A czemu nie? Wszak jeśli czardasz – to 
koniecznie skrzypce, a jeden skrzypek już koncertował na 
dachu… Na rewię najsłynniejszych czardaszy – zarówno tych 
instrumentalnych, jak i śpiewanych – zapraszają: księżniczka, 
hrabina i baron. Co to za arystokraci? Oczywiście baron 
cygański, hrabina Marica i księżniczka czardasza, bowiem 
fragmenty tych operetek wypełnią tego niezwykłego wie-
czoru dach Galerii Kaskada.

proGram:

Franciszek Lehár Grosses Potpourri z operetki „Wesoła Wdówka”
Antonín Dvořák Melodie Cygańskie op. 55 nr 5 Struna Naladena
Johann Strauss Wielka sława to żart z operetki „Baron Cygański”
Franciszek Lehár Duet z operetki „Cygańska Miłość”
Bela Bartok Romanian Folks Dances
Antonín Dvořák Melodie Cygańskie op. 55 nr 6 Širokié Rukávy
imre Kálmán Gdy w wieczornej mgle z operetki „Hrabina Marica”
imre Kálmán Świat mieni się setkami barw duet z operetki „Hra-
bina Marica”
imre Kálmán Potpourri z operetki „Księżniczka Czardasza” 
imre Kálmán Graj Cyganie z operetki „Hrabina Marica” 
Franciszek Lehár Czardasz Kiedy skrzypki grają z operetki „Cy-
gańska Miłość”
Vittorio Monti Czardasz
Franciszek Lehár Usta Milczą duet z operetki „Księżniczka 
Czardasza”

artyści:

Lucyna Boguszewska – sopran
Paweł Wolski – tenor 
Maksym Dondalski – skrzypce
Baltic Neopolis Orchestra 

lucyna BoGuSzEwSka
Fot. Opera na Zamku
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Związany z Filharmonią w Gorzowie jako lider pierwszych skrzypiec.
Pochodzi z muzycznej rodziny. Pierwsze próby gry na skrzypcach 
rozpoczął już w wieku dwóch lat pod okiem ojca. Do szkoły muzycz-
nej uczęszczał na lekcje fortepianu, później przeniósł się do klasy 
skrzypiec. Ukończył Akademię Muzyczną w Bydgoszczy. Aktualnie 
studiuje dyrygenturę u prof. Zygmunta Rycherta.

W wieku 16 lat zadebiutował na scenie Filharmonii Warmińsko
-Mazurskiej w Olsztynie, współpracował także z orkiestrą w To-
runiu. Przez trzy lata był koncertmistrzem Orkiestry Akademickiej 
w Bydgoszczy, z którą koncertował także za granicą. 

makSym dondalSki 

Związany z Operą na Zamku jako śpiewak solista tenor. Przez 
10 lat był chórzystą i solistą szczecińskiego Chóru Chłopięcego 
„Słowiki” oraz Chóru Chłopięcego Telewizji Polskiej w Szczecinie. 
Absolwent Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu 
w klasie śpiewu solowego prof. W. Maciejowskiego. W latach 
2006–2008 solista Teatru Muzycznego w Poznaniu. Koncertował 
z wieloma orkiestrami, tj. m.in.: Deutsches Symphonie-Orchester 
Berlin, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii w Luksemburgu czy 
Orkiestra Symfoniczna Radia i Telewizji w Budapeszcie. 

W swoim repertuarze ma ponad 30 partii operowych i operet-
kowych, m.in. Ismaele w Nabucco, Lindoro w L’italiana in Algeri, 
Tamino, Monostatos, Erster geharnischter Mann w Die Zauber-
flöte, Alfredo, Gastone w Traviacie, Vladimir Lensky w Eugeniuszu 
Onieginie, Jaquino w Fidelio, Le Remendado w Carmen, Edoardo 
w La Cambiale di Matrimonio, Jeppo Livetotto w Lucrezia Borgia 
czy Don Curzio w Weselu Figara. Jako doktor sztuk muzycznych 
pracuje także jako adiunkt w Akademii Sztuki w Szczecinie.

pawEł wolSki
Fot. Opera na ZamkuFot. H. grygielewicz
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Baltic Neopolis Quartet powstał w 2008 roku z inicjatywy mu-
zyków-solistów szczecińskiej Baltic Neopolis Orchestra – absol-
wentów wyższych uczelni muzycznych w Londynie, Wrocławiu 
i Szczecinie. Pasją muzyków jest przede wszystkim klasyczny 
repertuar XX i XXI wieku, aczkolwiek ich indywidualizm pozwala 
zespołowi tworzyć i angażować się w niekonwencjonalne projekty 
artystyczne. Kwartet nie stroni od eksperymentów w przestrzeniach 
muzealnych, studiach radiowych, kościołach, budynkach przemy-
słowych i plenerach. Repertuar, który wykonuje Baltic Neopolis 
Quartet cechuje odwaga, świeżość i pomysłowość w aranżowaniu 
wykonań najbardziej uznanych kompozytorów muzyki klasycznej 
i wykonawców muzyki rozrywkowej.

19.06 (niEdziEla), Godz. 19:00 
GalEria kaSkada, SzczEcin
kaSkada muzyki

wiEczór z klaSyką

Sklepy, kawiarnie, ruchome schody i …muzyka. Dziwaczne 
zestawienie? Raczej – nietypowe. A może właśnie warto 
przystanąć na przecięciu szlaków, aby zachwycić się elegan-
cją muzyki Haydna i posłuchać, co szczeciński kompozytor 
Piotr Klimek ma do powiedzenia o czasie i miłości.

proGram:

Joseph Haydn Kwartet smyczkowy op. 77 nr 1
Philip Glass Kwartet smyczkowy nr 2 „Company”
Piotr Klimek Kwartet smyczkowy „O podzielonym czasie 
i miłości cierpliwej”

artyści:
Baltic Neopolis Quartet:
Filip Lipski – skrzypce
Grzegorz Warzecha – skrzypce (Akademia BNO)
Łucja Koczot – altówka (Akademia BNO)
Tomasz Szczęsny – wiolonczela

Baltic nEopoliS QuartEt 

W składzie kwartetu zaprezentują się również muzycy Akade-
mii BNO.

Akademia BNO to nowy program edukacyjny stworzony przez szcze-
cińską orkiestrę kameralną Baltic Neopolis Orchestra. Głównym 
celem projektu jest przygotowanie młodych, uzdolnionych instru-
mentalistów do profesjonalnego wykonywania zawodu muzyka 
orkiestrowego, w szczególności w zakresie muzyki kameralnej.

Fot. H. grygielewicz

Fot. H. grygielewicz

Fot. H. grygielewicz

Fot. Materiały
prasowe
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Emanuel Salvador urodził się w 1981 roku. Jako solista i kamera-
lista występował na wielu światowych scenach, m.in. w Wielkiej 
Brytanii, Kazachstanie, Chinach, Portugalii, Holandii, Meksyku, 
Turcji, Hiszpanii, Włoszech i Niemczech. Jest zwycięzcą i laureatem 
takich konkursów, jak: Isolde Menges (RCM), Beckenham Festival, 
Barbirolli Memorial, Wolfson Foundation, Jovens Musicos, Julio 
Cardona. W 2005 roku ukończył Guildhall School of Music and 
Drama oraz Royal College of Music w Londynie. 

Jako solista i koncertmistrz koncertował z takimi orkiestrami, jak: 
Orquesta Nacional de Espana, Brasil National Orchestra, Seoul 
Classical Players, Adana Philharmonic, Monterrey Symphony 
Orchestra, Krasnojarsk Symphony, Orquestra de Norte, Classica 
da Madeira. Był założycielem i członkiem trio fortepianowego 
Vianna da Motta, a w 2003 roku założył duet skrzypce - harfa 
z Ieuanem Jonesem, z którym regularnie koncertuje w Anglii. Od 
2005 do 2015 roku był koncertmistrzem Orquestra do Norte 
w Portugalii. Obecnie jest głównie solistą oraz koncertmistrzem 
Baltic Neopolis Orchestra.

Gra na tonalnej kopii instrumentu Guarnerius del Gesu.   

26.06 (niEdziEla), Godz. 17:00 
park StaromiEJSki, policE

cztEry pory muzyki

Ten koncert zaprezentuje nie tylko muzykę na różne pory 
roku, ale także twórczość kompozytorów z czterech krajów 
Europy: Austrii, Polski, Wielkiej Brytanii i Włoch. Co więcej 
– będą to dzieła z czterech epok, czyli baroku, klasycyzmu, 
modernizmu i współczesności. Zatem na słuchaczy czeka 
rozrywka i kontemplacja, muzyczne przeboje i dzieła mniej 
znane. Dodatkową atrakcję stanowi fakt, że słuchacze będą 
świadkami premierowego wykonania utworu kompozytora 
z …Polic, a więc Piotra Brody.

proGram:

Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento F-dur
antonio Vivaldi Cztery pory roku “Lato”
Piotr Broda Kroki w chmurach na orkiestrę smyczkową 
Steps in the clouds for string orchestra (premiera)
Karl jenkins Palladio
Gustav holst St. Paul’s Suite op. 29

artyści:

emanuel Salvador (Portugalia) – skrzypce
Baltic Neopolis Orchestra 

EmanuEl Salvador 
Fot. H. grygielewicz
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8 lipca (piątEk), Godz. 19:00
zarząd morSkich portów SzczEcin 
i świnouJściE   
(HIStORyCZny budynEK daWnEj 
MaSZynOWnI I KOtłOWnI PORtOWEj)

koncErt SpEcJalny

Muzycy Baltic Neopolis Orchestry spotkają się w kwartecie 
na specjalne zaproszenie Zarządu Morskich Portów Szcze-
cin i Świnoujście SA i oczarują publiczność „amerykańską” 
kompozycją Antonina Dvoraka inspirowaną jego pobytem 
w Nowym Jorku oraz nowym utworem argentyńskiej kom-
pozytorki Claudii Montero, laureatki Latin Grammy 2015.

proGram:

antonin dvorak Kwartet smyczkowy nr 12 F-dur op. 96 
„amerykański” 
Claudia Montero Cuarteto para Buenos Aires

artyści:
Baltic Neopolis Quartet:
emanuel Salvador – skrzypce
Łukasz Górewicz – skrzypce
Emilia Goch Salvador – altówka
Tomasz Szczęsny – wiolonczela

Baltic Neopolis Quartet powstał w 2008 roku z inicjatywy mu-
zyków-solistów szczecińskiej Baltic Neopolis Orchestra – absol-
wentów wyższych uczelni muzycznych w Londynie, Wrocławiu 
i Szczecinie. Pasją muzyków jest przede wszystkim klasyczny 
repertuar XX i XXI wieku, aczkolwiek ich indywidualizm pozwala 
zespołowi tworzyć i angażować się w niekonwencjonalne projekty 
artystyczne. Kwartet nie stroni od eksperymentów w przestrzeniach 
muzealnych, studiach radiowych, kościołach, budynkach przemy-
słowych i plenerach. Repertuar, który wykonuje Baltic Neopolis 
Quartet, cechuje odwaga, świeżość i pomysłowość w aranżowaniu 

Baltic nEopoliS QuartEt 

Fot. b. Karolak

wykonań najbardziej uznanych kompozytorów muzyki klasycznej 
i wykonawców muzyki rozrywkowej.

Zespół wystąpił między innymi na: 42. Międzynarodowym Festi-
walu Muzyki Współczesnej Poznańska Wiosna Muzyczna (2013), 
Obchodach Roku Lutosławskiego w Pradze (2013), I Gorzowskim 
Festiwalu Muzyki Współczesnej im. Wojciecha Kilara (2013), Gaia 
International Music Festival w Portugalii, XIX Festival Internacional 
Musica i Festa Massanassa. Muzycy są regularnie zapraszani do 
współpracy studyjnej zarówno przy projektach teatralnych jak 
i rozrywkowych. Zrealizowali między innymi partie smyczkowe na 
płytach Joli Szczepaniak Baba Gada oraz Katarzyny Nosowskiej 8. 

Zespołowi dedykowane zostały dwa kwartety Piotra Klimka oraz 
II Kwartet smyczkowy Orestes Michała Dobrzyńskiego. Kwartet 
ma na swoim koncie dwa wydawnictwa płytowe: Kompozycje 
szczecińskie, Il Tramonto z sopranistką Joanną Tylkowską-Drożdż.
Jako samodzielni artyści, muzycy pracują na stanowiskach kon-
certmistrzów orkiestr, wykładowców akademickich, komponują 
oraz koncertują solistycznie. Daje im to szeroki pogląd na no-
woczesne trendy wykonawcze i interpretacyjne, co przenosząc 
na grunt kameralistyki owocuje koncertami o niepowtarzalnej 
atmosferze i wyjątkowym indywidualizmie połączonym z profe-
sjonalizmem wykonawczym.
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15.07 (piątEk), Godz. 18:00 
oGród różany, SzczEcin

16.07 (SoBota), Godz: 15:00 
oGród dEndroloGiczny, przElEwicE

artyści:

Miriam Rodriguez Brüllová (Słowacja) - gitara
Baltic neopolis Quartet

w proGramach m. in.:

Sylvie Bodorowa Concierto de Estio
Roman haas Sekwencje na trio smyczkowe
handel-halvorsen Passacaglia na skrzypce i wiolonczele
Leo weiner Divertimento No.1, op. 20
Paweł Łukaszewski Kwartet smyczkowy nr 3

16.07 (SoBota), Godz. 20:00 
cEntrum wSpółpracy 
międzynarodowEJ, Grodno

17.07 (niEdziEla), Godz. 17:00 
oGród JapońSki, GryficE

artyści:

Sándor jávorkai (Węgry) – skrzypce
Petr nouzovský (Czechy) – wiolonczela
Baltic neopolis Quartet

rEzydEncJa kraJów wySzEhradzkich

Od ćwierćwiecza trwa współpraca krajów Czworokąta Wyszehradzkiego. Artyści z Czech, 
Polski, Słowacji i Węgier chcą nawzajem podarować naszym narodom swą sztukę i muzykę. 
To niepowtarzalna okazja usłyszenia sąsiadów z Europy Środkowej – zarówno w roli 
kompozytorów, jak i wykonawców.

Ambasada Republiki Czeskiej
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Miriam Rodriguez Brüllová studiowała w State Conservatory 
w Bratysławie, a po otrzymaniu stopnia z interpretacji i pedago-
giki w Academy of Performing Arts w Bratysławie. W 2003 roku 
uzupełniła studia na Universität für Musik und darstellende Kunst 
we Wiedniu. Artystka brała udział w wielu konkursach gitarowych 
w Austrii, Czechach, Słowacji czy Niemczech, gdzie zdobywała 
główne nagrody. W 1999 i 2000 roku zdobyła stypendium dla 
najlepszego uczestnika master classes na międzynarodowym 
festiwalu muzycznym Joventuts Musicals de Torroella de Monter 
w Hiszpanii, co umożliwiło jej występy w Hiszpanii i Francji. Jako 
solistka występowała z wieloma europejskimi Orkiestrami i po-
jawiała się w najważniejszych salach koncertowych na świecie.
W 2005 roku stworzyła i została dyrektorem artystycznym festi-
walu Bratislava Chamber Gitar. 

miriam rodriGuEz Brüllová 
Węgierski skrzypek. Studiował w Akademii im. Franza Liszta w Bu-
dapeszcie, a następnie przeniósł się na University of Music and 
the Performing Arts we Wiedniu, który ukończył z wyróżnieniem 
w 2004 roku. Jako koncertmistrz grał pod batutą Mariss Jansons 
i Marcello Viotti w International Orchestra Institute Attergau, pod 
patronatem Filharmonii Wiedeńskiej. W 2008 roku występował 
także jako koncertmistrz i solista z Europe Philharmonic. Kon-
certował w całej Europie i na świecie. Występował w ważnych 
salach koncertowych we Wiedniu, Berlinie, Luksemburgu, War-
szawie, Tokio czy Pekinie. Jest stypendystą Herbert von Karajan 
Center we Wiedniu, a także zwycięzcą wielu międzynarodowych 
konkursów m.in. w Hiszpanii, Grecji czy Austrii.

Jeden z najbardziej utalentowanych wiolonczelistów młodego 
czeskiego pokolenia. Studiował w Pradze, Dreźnie i Madrycie, a wy-
stępował na scenach całego świata: w Moskwie, St. Petersburgu, 
Bolzano, Istambule, Los Angeles i Buenos Aires. Jego debiutancki 
koncert miał miejsce w 2005 roku podczas Międzynarodowego 
Festiwalu Muzycznego Praska Wiosna. Dorobek artystyczny Petra 
to udział w nagraniu 12 płyt, a roczny grafik zakłada ponad 100 
koncertów w całej Europie. Gra na wiolonczeli Jean Baptiste 
Vuillaume z roku 1835.

Sándor Jávorkai

pEtr nouzovSký

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe Fot. Materiały prasowe
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4.08 (czwartEk), Godz. 20:30 
Bazylika konkatEdralna, kołoBrzEG 
(KOnCERt W RaMaCH 
XVI MIędZynaROdOWEgO FEStIWaLu 
MuZyKa W KatEdRZE)

5.08 (piątEk), Godz. 20:00 
cEntrum wSpółpracy 
międzynarodowEJ, Grodno

Baltic nEopoliS virtuoSi

Baltic Neopolis Virtuosi to zespół kameralny złożony z wy-
bitnych, polskich, młodych artystów oraz wybitnych mu-
zyków krajów Morza Bałtyckiego. Zespół rozpoczął swoją 
działalność podczas Baltic Neopolis Festival 2016, a już 
w 2017 roku wykona dziewięć koncertów na najbardziej 
prestiżowych bałtyckich festiwalach w Europie. Koncertmi-
strzem jest hugo ticciati, znakomity skrzypek, kameralista, 
dyrygent, dyrektor O/Modernt Orkiestra w Sztokholmie. 

proGram:

Andrzej Panufnik Trains of Though
Peteris Vasks Spring Sonata for string sextet
Richard Strauss Capriccio op. 85

artyści:

hugo ticciati – skrzypce
Maksym Dondalski – skrzypce
dawid Pajdzik – altówka
erika catlaka – altówka
Tomasz Szczęsny – wiolonczela
Piotr Więcław – wiolonczela

Fot. H. grygielewicz

Fot. H. grygielewicz

Fot. H. grygielewicz

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe
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7.08 (niEdziEla), Godz. 17:00 
oGród JapońSki, GryficE

klaSyczniE i romantyczniE

Podobno w rajskim ogrodzie aniołowie grają na różnych 
instrumentach – i rzeczywiście, to naprawdę coś niebiań-
skiego: połączenie przyrody i muzyki. Wdzięk i elegancja 
klasyków (Haydn, Mozart) oraz uczuciowość i ludowość 
romantyków (Schubert, Strauss) zapowiadają w scenerii 
ogrodowej ucztę dla ducha, jak w raju… tym bardziej, że 
w swoich czasach ich utwory jako muzyka służąca czystej 
przyjemności słuchaczy często były przeznaczone do wy-
konania w plenerze.

proGram:

Joseph Haydn Trio smyczkowe G- dur
Wolfgang Amadeus Mozart Kwartet obojowy F-dur KV 370
Franz Schubert Trio smyczkowe nr 2 
Richard Strauss Variations on a Bavarian Folk Song 

artyści:

daniel Bernardino 
(Portugalia) – obój
Baltic neopolis trio

Urodził się w Viana do Castelo w Portugalii w 1988 roku. W 2000 
roku rozpoczął naukę gry na oboju w Escola Profissional de Mú-
sica w rodzinnym mieście w klasie Daniela Fustera i Francesco 
Sammassimo. Edukację muzyczną kontynuował w Porto w Escola 
Superior de Música, Artes e Espectáculo (ESMAE) w klasie profe-
sorów: Ricardo Lopes, Nelson Alves i Pedro Ribeiro. Koncertował 
w Portugalii i kilku krajach europejskich m.in. Hiszpanii, Francji, 
Szwajcarii i w Polsce. Jako kameralista grał w wielu formacjach 
od tria do oktetu. Jako muzyk orkiestrowy grał w Orquestra 
Nacional de Sopros dos Templários, Orquestra do Festival Inter-
nacional USA - Portugal, Harmos Festival Orchestra, Orquestra 
Nacional do Porto, Orquestra Festival internacional Póvoa de 
Varzim, Orquestra do Norte, Banda Sinfonica Portuguesa (BSP). 
Uczestniczył w wielu kursach mistrzowskich z profesorami takimi 
jak Washington Barella, Diethelm Jonas, David Walter, Thomas 
Indermühler, Omar Zoboli, Alex Klein i Nick Deutsch. Jako peda-
gog uczył w szkołach muzycznych w Póvoa de Varzim, Marco de 
Canaveses, Braga i Porto. 

daniEl BErnardino 
Fot. Materiały prasowe
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13.08 (SoBota), Godz. 20:00
amfitEatr im. włókniarzy, złociEniEc

14.08 (niEdziEla), Godz. 19:00 
drawiEńSki ośrodEk kultury

dwa BrzEGi muzyki

Trio fortepianowe z Grecji zaprezentuje podczas koncertów 
dwa nurty muzyczne. Nurt wschodni – rosyjska muzyka 
pierwszej połowy XX wieku, pozostająca jeszcze pod wpły-
wem romantyzmu, oraz nurt południowy- Argentyna i jej 
najsłynniejszy muzyk, czyli Astor Piazzola i jego kompozycje 
z połowy XX. Program koncertu przeniesie słuchaczy w po-
dróż pełną tanecznych barw i zmiennych rytmów.

proGram:

anton arensky Trio fortepianowe nr 1 op 32
dimitr Szostakowicz Trio fortepianowe nr 1
astor Piazzola Verano Porteño 
astor Piazzola Primavera Porteña

artyści:

The Transcription Ensemble (Grecja)

Został założony w 2007 roku przez Yorgosa Kandylidisa, Christosa 
Grimpasa i Nikosa Zafranasa, trzech odnoszących sukcesy solistów, 
którzy należą do młodej generacji muzyków Grecji. 

Regularnie koncertują jako soliści oraz kameraliści w Grecji 
oraz wielu europejskich krajach. Muzycy występowali w Martinu 
Concertino for Piano & String Orchestra z Narodową Orchestrą 
Symfoniczną Telewizji Greckiej (styczeń 2015), nagraniach dla 
Programu Classical Radia Greckiego, koncertach dla Athens 
Megaron, Thessaloniki State Museum of Contemporary Art, „Di-
mitria” Festival, Nafplion Festival, International Classical Music 
Festival of Cyclades, Rhodes International Music Days, National 
Gallery of Athens, Yasar University in Izmir, Madrid Reina Sofia 
Museum, London Tate Modern. 

Podczas koncertów zespół dąży do prezentowania słynnych ar-
cydzieł muzyki kameralnej, jak i mniej znanych dzieł, takich jak 
rosyjska muzyka konstruktywizmu oraz dzieła przeznaczone na 
mały skład.

thE tranScription EnSEmBlE

Fot. Materiały prasowe
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26.08 (piątEk), Godz. 18:00 
oGród różany, SzczEcin

27.08 (SoBota), Godz. 17:00 
naBrzEżE, Gryfino

dwa światy z muzyką 

Dwa światy – a nawet więcej! Oto przed nami utwór czeskie-
go kompozytora, napisany w Ameryce Północnej, związany 
z tamtejszymi tradycjami muzycznymi. W programie także 
kwartet smyczkowy autorstwa argentyńskiej kompozytorki 
w wykonaniu zespołu związanego z pierwszą stolicą Portuga-
li – Guimarães. Wiele światów, bogactwo kultur, egzotyczne 
współbrzmienia – zapraszamy na tę niezwykłą opowieść 
smyczkową, która połączy dwie półkule naszego globu…

proGram:

antonin dvorak Kwartet smyczkowy F-dur „amerykański”, op. 96 
Claudia Montero Cuarteto para Buenos Aires

artyści:

Guimarães String Quartet:

emanuel Salvador – skrzypce
alvaro Pereira – skrzypce
Emilia Goch Salvador – altówka
catarina Gonçalves – wiolonczela

To portugalski kwartet smyczkowy, który prowadzi swoją działalność  
w najstarszej stolicy Portugalii – Guimarães. W skład kwartetu 
wchodzą młodzi artyści, absolwenci Akademii Muzycznych w Lon-
dynie, St. Petersburgu i Hanowerze. Kwartet koncertuje w Europie 
i Azji, jak również prowadzi własny sezon artystyczny w Guimarães. 

Artyści wykonują światowy repertuar od kompozytorów baroku 
aż po współczesność. Prócz kanonu światowej literatury kame-
ralnej, zespół specjalizuje się w odnajdywaniu i prezentowaniu 
mniej znanych dzieł powstałych w Hiszpanii, Portugalii i Ameryce 
Południowej. Atrakcyjność i innowacyjność zespołu jest za każ-
dym razem potwierdzana zachwytem publiczności, a przekazana 
w trakcie występów energia pozostawia niezapomniane wrażenia.

GuimarãES StrinG QuartEt

Koncerty współfinansowane przez:

Fot. Materiały prasowe
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28.08 (niEdziEla), Godz. 18.30 
filharmonia, koSzalin

koncErt finałowy
opEra fantaSy

Opera w pigułce! Albo – fantazja operowa. A może: show 
operowy, rewia muzyki klasycznej. to spotkanie z dobrze 
znanymi melodiami, zabawa pod hasłem „Jak brzmiałby 
współczesny musical, gdyby skomponował go G. Bizet i G. 
Puccini?”. Do tego rzadka sposobność, aby zobaczyć i usły-
szeć w Polsce artystów tak dużego formatu.

Na scenie wystąpią bowiem Pamela Tan-Nicholson - mama 
Vanessy Mae - znakomita pianistka i producentka z Singa-
puru, Vasko Vasillev, koncertmistrz covent Garden Opera 
House w Londynie, wyborni soliści Opery Narodowej w Sofii: 
Galya Rumenova Simeonova, nadya Rumenova Pavlova, 
Deian Dimitriv Ivanov, Joseph Andrew Claus oraz laureaci 
Fryderyka 2015 Baltic Neopolis Orchestra w symfonicz-
nym składzie.

W programie znajdą się wspaniałe dzieła operowe, w no-
wych, zaskakujących aranżacjach. Będzie to bilet do świata 
muzycznej fantazji.

proGram:

Fantazje z oper

Giacomo Puccini Turandot
Giacomo Puccini Madame Butterfly
George Bizet Carmen

artyści:

Vasko Vassilev (Bułgaria) – skrzypce
Pamela Tan-Nicholson (Singapur) – fortepian
Soliści z Opery Narodowej w Sofii
Baltic Neopolis Orchestra – orkiestra symfoniczna 

Urodziła się w Singapurze, w Londynie mieszka od 1983 roku. 
Pierwszy koncert zagrała w wieku 6 lat, a w wieku 8 lat zaczęła pisać 
pierwsze utwory. Pianistka, kompozytorka, producentka, autorka 
muzycznych aranży, dyrygentka, kiedyś prezenterka telewizyjna, 
aktorka, tancerka i reżyserka. Mama, autorka utworów i długoletnia 
menadżerka „pop-zjawiska”, znanej na całym świecie Vanessy Mae, 
dla której stworzyła muzyczną koncepcję i artystyczny wizerunek. 
W swojej pracy łączy tradycję ze współczesnością, dzięki czemu pra-
cuje dla najlepszych solowych artystów, grup muzycznych i orkiestr. 
Niepowtarzalny styl gry artystki sprawia, że jej występy stanowią 
nie tylko ucztę muzyczną, ale i niezapomniane show.

pamEla tan-nicholSon 
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Pełni funkcję koncertmistrza w londyńskim Royal Opera House, 
a w 2005 r. zadebiutował także jako dyrygent w Royal Albert Hall. 
Vassilev już od najmłodszych lat wykazywał niesamowity talent 
i szybko zyskał status dziecięcego geniusza skrzypiec. W 2010 
roku, na swoje 40. urodziny, wydał autobiografię pt. „Vasko@40”, 
a rok później został jednym z jurorów bułgarskiej wersji popular-
nego reality show „X FACTOR”. Jest założycielem i dyrektorem 
artystycznym grupy instrumentalnej „Laureate”, w skład której 
wchodzą same muzyczne sławy. Na swoim koncie ma współpracę 
z takimi artystami, jak: Plácido Domingo, Sting, Rolling Stones 
czy Vanessa Mae, która była jego uczennicą.

vaSko vaSSilEv 

Ambasada Bułgarii
w Polsce

Fot. Materiały prasowe
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Anna Balazs | Krzysztof Barczyk | Anna Bartczak | José Carlos Albuquerque Costa Dias | Tomasz Chaciński | Andrzej Chmielewski | 
Władysław Diakun | Kazimierz Drzazga | Piotr Gajda | Olgierd Geblewicz | Janusz Gromek | Piotr Jedliński | Violetta Kowalska | Piotr 
Krzystek | Anna Lemańczyk | Anna Mieczkowska | Paweł Nikitiński | Maria Amélia Paiva | Adam Rudawski | Anna Ryl | Mieczysław 
Sawaryn | Dariusz Słaboszewski | Jolanta Smulska | Tomasz Sobieraj | Magdalena Soska | Krzysztof Soska | Agata Stankiewicz | 
Paweł Sujka | Andrzej Szczygieł | Róża Szuster | Paweł Szynkaruk | Jacek Woźniak | Przemysław Wraga | Krzysztof Zacharzewski | 

Mariusz Zdrodowski | Janusz Ziomek | Janusz Żmurkiewicz

DZIĘKUJEMY!

Fot. H. grygielewicz
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StowarzySzEniE Baltic nEopoliS orchEStra
al. woJSka polSkiEGo 90, pok. 17
70-482 SzczEcin

www: www.balticneopolisorchestra.pl
tel.: +48 660 326 575
e-mail: biuro@balticneopolis.pl

Folder Baltic neopolis Festival:
teksty: Andrzej Wątorski, Emilia Goch Salvador, Katarzyna Orzyłowska
Zdjęcia: Hubert Grygielewicz; Radek Kurzaj; Bartosz Karolak; materiały prasowe
Grafika i skład: Iwona Karmowska
Koordynacja projektu: Marika Gołda
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Współorganizatorzy:

Partnerzy:

Partronat medialny:

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru 
Informacje o biletach na www.balticneopolis.pl oraz ulotkach dotyczących poszczególnych koncertów

Organizator: Mecenasi:

Partronat honorowy:
Ambasada Bułgarii

w Polsce

Gmina 
Drawno

PATRONAT HONOROWY
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO
OLGIERDA GEBLEWICZA
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Ambasada Republiki Czeskiej


