
„Podróże ponaddźwiękowe” to spotkania z muzyką i z czasami, w jakich powstawała. Toopowieści o ludziach, którzy ją tworzyli i którzy jej słuchali, o miejscach, w którychrozbrzmiewała, o instrumentach, tańcach, zabawach. Czasy muzyki dawnej, przestrzeniekameralnego muzykowania, żywioły orkiestry symfonicznej, muzyka świata i świat muzyki,przebojowa awangarda i jazzowe peregrynacje – to wszystko podczas sześciu koncertów„Podróży ponaddźwiękowych”.Na kolejny koncert zapraszamy już 8 września 2013 roku (niedziela), godz. 11:00. 

Projekt powstał przy wsparciu
Ministerstwa kultury i Dziedzictwa narodowego

oraz narodowego Centrum kultury

Wszystkie koncerty są transmitowane w serwisie: dzieci.polskieradio.pl 
– tam też znajduje się ich archiwum. Uwaga! Stwórzmy wspólnie „Galerię ponaddźwiękową” – zachęcamy wszystkich rodziców doprzesyłania pokolorowanych prac dzieci, a także innych inspirowanych koncertem rysunkówna adres: podroze@polskieradio.pl. Najciekawsze prace zostaną umieszczone na naszej stronieinternetowej.

Realizacja: Mariusz Gradowski scenariusz i prowadzenie koncertówMagdalena Todynek-Jabłońska współpraca impresaryjna i programowaAnna Światłowska projekt graficzny okładkiAgata Czerska rysunkiMaciej Szymański zdjęcia ptaków (www.maciej-szymanski.pl)Małgorzata Chachaj dobór kostiumów Barbara Górak-Czerska współpraca merytorycznaEwa Prus-Dłużniewska koordynacja projektu, kierownictwo produkcjiProducent wykonawczy: Agencja Muzyczna Polskiego RadiaAdres do korespondencji: podroze@polskieradio.pl

Parki, salony, sale i bale

9 czerwca 2013 r., godz. 11.00
Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiegow Warszawie



ProGraM konCerTU: HEiNRiCH iGNAz FRANz VoN BiBER (1644–1704) – Marsz muszkieterów (Sonata violino solo
representative) HEiNRiCH iGNAz FRANz VoN BiBER (1644–1704) – Kukułka (Sonata violino solo representative)WoLFGANG AMADEUS MozART (1756–1791) – 2 tańce (nr 1 i 2) z cyklu 6 Ländlerische
Tänze KV 606HEiNRiCH iGNAz FRANz VoN BiBER (1644–1704) – Kot (Sonata violino solo representative)FRANçoiS CoUPERiN (1668–1733) – Le Réveil-matin (Budzik) na klawesyn solo z Quatrieme Ordre (Premier Livre Pièces de
clavecin)WoLFGANG AMADEUS MozART (1756–1791) – Oiseaux, si tous les ans KV 307(sł. autor nieznany)JoSEPH-NiCoLAS-PANCRACE RoyER (1705–1755) – Tamburin na klawesyn solo(Premier livre de pièces pour clavecin)CARL PHiLiPP EMANUEL BACH (1714–1788) – Sinfonia D-dur na dwoje skrzypiec i bassocontinuo H 585JoSEPH HAyDN (1732–1809) – Trio londyńskie G-dur Hob. iV: 3HEiNRiCH iGNAz FRANz VoN BiBER (1644–1704) – Słowik (Sonata violino solo representative)WoLFGANG AMADEUS MozART (1756–1791) – Un moto di gioja (Gdy szczęście zagości)KV 579 (sł. Lorenzo da Ponte)WoLFGANG AMADEUS MozART (1756–1791) – Das Veilchen (Fiołek) KV 476 (sł. Johann Wolfgang Goethe)WoLFGANG AMADEUS MozART (1756–1791) – Menuet z opery Don Giovanni KV 527

Performing parts based on the critical edition Carl Philipp Emanuel Bach: The Complete Works (www.cpebach.org) weremade available by the publisher, the Packard Humanities institute of Los Altos, California.



Wykonawcy:
ENSEMBLE BAROCUM:Monika Fabisz – sopranJudyta Tupczyńska – skrzypce barokoweJoanna Gręziak – skrzypce barokoweTomasz Frycz – wiolonczela barokowaPatrycja Domagalska-Kałuża – klawesyn
balet Dworski SOTTO LE STELLE:Katarzyna Borstyn i Konrad Wierzchucki
Prowadzenie koncertu – Mariusz Gradowski
Monika FabisZ – absolwentka Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie śpiewusolowego prof. Eugeniusza Sąsiadka oraz Mistrzowskiego Studiów Podyplomowych w zakresieWokalistyki, które ukończyła z wyróżnieniem. Uczestniczyła w licznych kursach wokalnychprowadzonych min. przez H. Łazarską, R. Karczykowskiego, T. Żylis-Gara, Ch. Elssnera orazP. Tschaplika. Na V roku studiów zadebiutowała na deskach opery wrocławskiej partią Paminyw operze Czarodziejski Flet W. A. Mozarta. Jest stypendystką Ministra Kultury i DziedzictwaNarodowego, a także laureatką licznych nagród w konkursach wokalnych m.in. iii nagrodyna i ogólnopolskim Konkursie Wokalnym dla Głosów Sopranowych im. HalinyHalskiej, iii nagrody na ogólnopolskim Konkursie Wokalnym w Dusznikach zdroju, nagrodyspecjalnej za najlepsze wykonanie utworu W. A. Mozarta na Xi Konkursie Sztuki Wokalnejim. Ady Sari w Nowym Sączu. Prowadzi działalność koncertową na terenie całego kraju.
JUDyTa TUPCZyŃska – absolwentka Akademii Muzycznej w Warszawie na wydzialeKompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki (dyplom z wyróżnieniem) oraz MiędzywydziałowegoStudium Muzyki Dawnej prowadzonego przez Agatę Sapiechę w klasie skrzypiec barokowych.Studiowała również w Akademie für Alte Musik oberlausitz w Görlitz (Niemcy) u SimonaStandage. W 2007 r. ukończyła studia podyplomowe w Scholi Cantorum Basiliensis(Szwajcaria) w klasie skrzypiec barokowych Chiary Banchini. W czasie studiów byłastypendystką Ministra Kultury i Sztuki oraz szwajcarskiej fundacji Rapp Stiftung. Doskonaliłaswoje umiejętności interpretacji muzyki średniowiecza, renesansu i baroku na wielu kursachw Polsce i zagranicą, prowadzonych m.in. przez E. Gattiego, A. Stecka, P. Holmana, G. Russo.W 2001 r. została laureatką Konkursu Młodych Kompozytorów „Musica Sacra”. W 2007otrzymała nagrodę specjalną na konkursie skrzypcowym „Premio Bonporti” w Rovereto(Włochy). Współpracuje z zespołami: Il Tempo, Arte dei Suonatori, Concerto Polacco, Kapela
Jasnogórska, Harmonologia, Capella Cracoviensis, Dekameron, La Cetra (Szwajcaria), Haydn
Sinfonietta Wien (Austria), Il Complesso Barocco, Academia Montis Regalis, l’Orchestra Barocca
della Mitteleuropea (Włochy), Les Ambassadeurs (Francja), Brevis Consort (Litwa). Ma na swoimkoncie nagrania fonograficzne i radiowe. Jako pedagog prowadziła kursy wykonawstwamuzyki dawnej w Polsce i na Łotwie. od 2011 r. prowadzi klasę skrzypiec barokowychw Akademii Muzycznej w Łodzi.



Joanna GrĘZiak – Absolwentka UMFC w Warszawie w klasie skrzypiec prof. MagdalenySzczepanowskiej. Brała udział w licznych lekcjach i kursach mistrzowskich pod kierunkiemtakich pedagogów jak B. Doll, S. Standage, P. Nobes, S. Kravchenka, M. Baranowski, K. A. Kulka,K. Jakowicz, z. Pilch, J. Kucharski, M. orzechowska, S. Tomasik, B. Cajler. obecnie jest studentkąAM im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi w klasie skrzypiec barokowych Judyty Tupczyńskiej.Laureatka i nagrody na festiwalu muzyki dawnej Schola Cantorum w Kaliszu w 2012 roku(z zespołem Horrendus). W latach 2011–2012 była członkiem orkiestry Baltic Youth
Philharmonic, z którą koncertowała m.in. w Szwecji, Danii, Estonii, Niemczech, Włoszech, Rosji.Na co dzień występuje w duecie z siostrą, pianistką Katarzyną Antoniak, jak równieżw kwartecie smyczkowym TheTonacja.

PaTryCJa DoMaGalska-kaŁUŻa – Absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi w klasieklawesynu prof. Ewy Piaseckiej oraz Królewskiego Konserwatorium w Hadze (klawesyn,kameralistyka Fabio Bonizzoni, Patrick Ayrton). Stażystka Academie Musicale de Villecrozei Formation Professionelle de Royaumont we Francji. Stypendystka międzynarodowychkursów mistrzowskich w Norwegii, Niemczech i Austrii. Uczestniczyła także w kursach muzykidawnej w Wilanowie, Niepołomicach, Łodzi, Krakowie, Hadze, Leiden i Amsterdamie pracującpod kierunkiem: T. Koopmana, F. Bonnizoni’ego, K. Haugsanda, J. Christensena, B. Rannou,R. Hilla, L. U. Mortensena, Ch. Pluhar, L. Stawarz, M. Toporowskiego. W 2010 rokureprezentowała Polske w składzie European Union Baroque Orchestra jako pierwsza polskaklawesynistka, występując w wielu europejskich krajach. Współpracuje z Nederlands
Historisch Dance en Theaterensemble, Baletem Dworskim Cracovia Danza oraz Sotto le Stelle,
Capellą Cracoviensis, Karpacką Orkiestrą Barokową, Płocką Orkiestrą Symfoniczną, zespołami:
Flori Pari, Ensemble Barocum, MozartDuo. Stypendystka Ministra Kultury i DziedzictwaNarodowego oraz Województwa Podkarpackiego. Pomysłodawca i kierownik artystycznyPodkarpackiej Letniej Akademii Muzyki. Pracuje na stanowisku wykładowcy w AkademiiMuzycznej w Łodzi.
ToMasZ FryCZ – Absolwent UMFC w Warszawie w klasie Tomasza Strahla. Studiana wiolonczeli barokowej ukończył w bydgoskiej Akademii Muzycznej w klasie MarkusaMoellenbecka. Uczestniczył w licznych kursach muzyki dawnej m. in. w Amsterdamie, Berlinie,Krakowie, Warszawie, Wilanowie, w klasach: Jaapa ter Lindena, K. Kyprianides, R. van derMeera, M. Caudle. Koncertuje z wieloma zespołami muzyki dawnej w kraju i za granicą.Dokonał wielu nagrań telewizyjnych, radiowych oraz płytowych. Specjalizuje sięw wykonawstwie muzyki wokalno-instrumentalnej, szczególnie opery barokowej, jak równieżkameralnej oraz oratoryjno-kantatowej. obecnie jest koncertmistrzem zespołu instrumentówdawnych Musicae Antiquae Collegium Varsoviense przy Warszawskiej operze Kameralnej 
soTTo le sTelle – Krakowski Balet Dworski powstał w 2009 r. z inicjatywy KatarzynyBorstyn i Konrada Wierzchuckiego. zespół zrzesza profesjonalnych tancerzy. Dysponujebogatym repertuarem, na który składają się oryginalne i własne choreografie tańców z okresuśredniowiecza, renesansu i baroku, klasycyzmu. Balet Dworski prezentuje również: polskietańce narodowe, europejskie tańce charakterystyczne, XiX-wieczne salonowe tańcetowarzyskie. Koncertuje w całej Polsce oraz poza jej granicami. Brał udział w renomowanychprojektach, festiwalach i spektaklach w Polsce. Był także zapraszany przez Konsulat Polskiw Rumunii, Szkocji, Bułgarii i Australii gdzie wraz zespołem Floripari występował na licznychimprezach. Współpracuje z zespołem Consortium Sedinum i Ensemble Barocum. Choreografietworzy Katarzyna Borstyn, stroje i rekwizyty: projekt i wykonanie – Krystyna Tabor.



Tłumaczenia tekstów pieśni: 

Oiseaux, si tous les ans (Ptaki, jeśli co roku) o ptaki, w ciepły kraj lecicie z naszych stron,gdy tu bezlistny gaj, gdy tu na polach szron.Nie tylko wiatr Was goni do palm, do ciepłych mórz,nie tylko gaj bezlistny, nie tylko pierwszy mróz.Lecz Wam, jak światem świat zabrania kochać los,ach w inny czas niż kiedy kwitnie kwiat,niż kiedy wschodzi kłos.Gdy tu jesienny mrok, was ciepły wabi gąszcz,by kochać wciąż przez cały rok.Tłum. Aleksander Rymkiewicz
Un moto di gioia (Gdy szczęście zagości)Gdy szczęście zagości i w żyłach krew burzy,zarazem wywróży obawę i czar.Już wiem,że w radości zmartwienia ustaną nie zawsze,nie zawsze tyranem miłości jest żar. Tłum. Jerzy zagórski



Das Veilchen (Fiołek) Gdzie wiatr od ziół pachnących mdlałNa cienkiej nóżce fiołek stał.Malutki skromny fiołekAż ujrzał jak pewnego dniaprzez łąkę pastereczka szłastąpała lekko wśród wysokich traw.„Ach, szepnął fiołek, gdyby tak ktoś mógł mnie zmienić w piękny kwiatspostrzegłaby mnie zaraz.i zerwać by musiała mniei spocząłbym na piersi jeji z nią tę chwilę byłbym z nią”.Ach, blisko już, i jeszcze krok...Nie widząc fiołka depcze go.Umiera biedny fiołek.„Choć ginę, od stopy ginę Twejwięc przyjąć wdzięczność moją chciejdotknąłem przecież stopy Twej”Tak szepnął fiołek, malutki, skromny fiołek.Tłum. Tadeusz Śliwiak






