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     W sezonie 2017/2018, podczas audycji z cy-
klu Akademia Muzyki, Filharmonia Gorzow-
ska zabiera młodych słuchaczy w muzyczną 
podróż po Europie. Prowadząca audycje al-
towiolistka Filharmonii Gorzowskiej – Anna 
Rutkiewicz – wspólnie z muzykami orkie-
stry nie tylko zaprasza na bliskie spotkania  
z klasyką, ale również odkrywa nowe,  
ciekawe brzmienia, a słynnych kompozy-
torów pokazuje w nieco innym świetle, niż 
zwykło się to robić w szkolnych podręcz-
nikach. Podróżując  muzycznym szklakiem 
docieramy także do mniej znanych miejsc  
i poznajemy ich niezwykły koloryt, zaliczając 
w ten sposób wyjątkową, bo muzyczną, lek-
cję geografii.         
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12-15 marca 2018 
9:00, 10:00, 11:00
sala kameralna
 

9-12 kwietnia 2018 
9:00, 10:00, 11:00
sala kameralna

 
    W kwietniu, już po powitaniu wiosny, wyruszymy 

do Francji słynącej nie tylko z wieży Eiffla, paryskiej 
mody czy doskonałej kuchni, ale również z prze-
pięknej muzyki. Dzięki naszej kolejnej wyprawie 
poznamy więc nieco bliżej twórczość francuskich 
kompozytorów, a wśród nich – utwory jednego  
z najsłynniejszych twórców tamtych stron – Clau-
de’a Debussy’ego, który jak nikt inny dowiódł, że 
obrazy można malować również… dźwiękiem. 
Dowiemy się także, co łączy muzykę i sztuki pla-
styczne oraz poznamy słynnych  francuskich ma-
larzy–impresjonistów: Claude’a Moneta i Augusta 
Renoira. Pełne wrażeń i nastrojów brzmienia znad 
Sekwany zaserwują nam  muzycy Filharmonii 
Gorzowskiej – flecistka  Gaëlle Dohen, która jest  
rodowitą Francuzką oraz kwartet smyczkowy Con 
Amabile.   

KRÓLEWSKIE
GRANIE
MUZYKA ANGIELSKA

DŹWIĘKI 
ZNAD SEKWANY 
MUZYKA FRANCUSKA

W marcu celem naszej podróży będzie Wiel-
ka Brytania, zwana również Zjednoczonym 
Królestwem. Krocząc muzycznym szlakiem 
wielkiej monarchii, podczas naszych spotkań 
prezentować będziemy muzykę największych  
i najwybitniejszych angielskich kompozyto-
rów – sir Edwarda Elgara i Benjamina Brittena, 
którzy rozsławili swój kraj na całym świecie,  
a przez Brytyjczyków są uwielbiani na równi 
z Królową Angielską. Utwory, do których wy-
słuchania Was zaprosimy, wykonane zostaną  
w bardzo ciekawym składzie instrumentów.  
Zagrają dla Was dwie wiolonczele i dwa fagoty. 
Ich głębokie, miękkie brzmienie z pewnością 
przypadnie Wam do gustu. Muzycy zdradzą 
Wam również tajniki gry na tych instrumentach 
oraz opowiedzą, czym każdy z nich się wyróż-
nia. 

7-10 maja 2018 
9:00, 10:00, 11:00
sala kameralna

 

VIVA 
PORTUGAL!
MUZYKA PORTUGALSKA

 W maju, na zakończenie naszej muzycz-
nej podróży po Europie, udamy się do cie-
płej Portugalii, a o jej  muzyce, obyczajach 
i tradycjach opowie nie zwyczajny turysta,  
lecz rodowity Portugalczyk – Daniel Bernardino, któ-
ry jest oboistą Filharmonii Gorzowskiej i który,wraz  
z pozostałymi muzykami, udowodni, że Portugalia, 
to nie tylko piłka nożna, ale także bogata tradycja 
muzyczna. Podczas portugalskich wojaży posłu-
chamy m.in. słynnej muzyki fado, mającej tam swo-
je korzenie. Jej charakterystyczne, pełne prostoty  
i melancholii brzmienia poznamy bliżej dzięki kom-
pozycjom Amalii Rodrigues zwanej "królową fado". 
Będą też gitarowe kompozycje Carlosa Paredesa  
i wokalne dzieła Jose Afonso. Całe bogactwo 
muzyki portugalskiej usłyszycie w wykonaniu obo-
ju oraz instrumentów smyczkowych – skrzypiec, 
altówki i kontrabasu.  


