Koncert Kameralny w ramach "Jesieni Organowej" w Chełmcach
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W minioną niedzielę, 4 października miał miejsce kolejny koncert V
Międzynarodowego Festiwalu Organowego "Jesień Organowa - Chełmce
2020". Była to kolejna odsłona wydarzenia, organizowanego wspólnie
przez Fundację "Inicjatywa dla Opatówka" oraz Parafię pw. Narodzenia
NMP w Chełmcach.
Koncert kameralny podzielony by? na dwie cz??ci, jednak w obu wyst?pili m?odzi, polscy
arty?ci. Pierwszy fragment koncertu wype?ni?y d?wi?ki instrumentów barokowych, co by?o
zas?ug? pochodz?cej z Kalisza Moniki Wo?niak (klawesyn) oraz Aleksandry Wi?niewskiej
(flet traverso). W repertuarze znalaz?y si? utwory barokowe, w?ród nich kompozycje J. S.
Bacha czy G. P. Telemanna. W drugiej cz??ci koncertu wyst?pi? Adam Zaj?c, laureat trzeciej
nagrody w I Warmi?skim Konkursie Organowym, dla którego koncert w Che?mcach by?
nagrod? konkursow?. W wykonaniu m?odego organisty z Krakowa uczestnicy koncertu
us?yszeli 8 Sonat? skomponowan? przez J. Rheinbergera. S?owo o muzyce opowiedzia?a
Izabela Pinczewska-Kubiak.
W?ród go?ci koncertu znale?li si? m.in. Krzysztof Grabowski - Wicemarsza?ek Województwa
Wielkopolskiego oraz Mieczys?aw ?uczak - Cz?onek Zarz?du Powiatu Kaliskiego.
Po drugim koncercie jeste?my na pó?metku festiwalowych wra?e?. Kolejne dwa koncerty
zaplanowano na 18 pa?dziernika oraz 15 listopada - oba rozpoczn? si? o godz. 17:30.
Najbli?szy recital odb?dzie si? pod tytu?em "M?ody Jan Sebastian Bach - z Arnstadt do
Lubeki", a wyst?pi niemiecki organista Lars Schwarze.
Wydarzeniem towarzysz?cym "Jesieni Organowej" b?d? koncerty edukacyjne "Z organami w
roli g?ównej", skierowane do dzieci i m?odzie?y ucz?cej si? w okolicznych szko?ach, które w
tym roku odb?d? si? w formie zdalnej. Dzia?ania zaplanowano na 21 pa?dziernika o godz.
9:00 i 11:00, a zainteresowane szko?y oraz osoby prosimy o kontakt z Fundacj? "Inicjatywa dla
Opatówka": fundacja@inicjatywa.opatowek.pl.
Na wszystkie wydarzenia wst?p wolny. Przypominamy o stosowaniu si? do aktualnych
wytycznych i przepisów sanitarnych dotycz?cych wydarze? kulturalnych.
Organizatorami Festiwalu "Jesie? Organowa - Che?mce 2020" s? Fundacja "Inicjatywa dla
Opatówka" oraz Parafia pw. Narodzenia NMP w Che?mcach Festiwal dofinansowano ze
?rodków Samorz?du Województwa Wielkopolskiego, a G?ównym Partnerem jest Fundacja
PZU. Patronat honorowy obj?li Arcybiskup Grzegorz Ry? - Administrator Apostolski Diecezji
Kaliskiej, Hans Jörg Neumann - Konsul Generalny Niemiec we Wroc?awiu oraz Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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