
 
 

TYTANI NIEMIECKIEGO ROMANTYZMU 

data: 07/12/2018 godz. 19:00          Cena: 40 zł, 30 zł Cena promocyjna w sektorze A, C – 20 zł  

 

miejsce: Sala Koncertowa im. Stefana Strahla 

Wykonawcy 

Juan Cantarell (Hiszpania) – dyrygent 

Catarina Coresi (Włochy) – sopran 

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Dolnośląskiej 

W programie: 

Richard Strauss – Suita z opery Kawaler srebrnej róży  

Richard Strauss – Cztery ostatnie pieśni na sopran i orkiestrę 

Richard Wagner – Uwertura do opery Tannhäuser  

Richard Wagner – Aria Elżbiety Dich teure Halle z opery Tannhäuser 

Richard Wagner – Preludium i śmierć Izoldy z opery Tristan i Izolda  

 

Richard Strauss oraz Richard Wagner to dwaj mistrzowie, których twórczość skierowała rozwój niemieckiego romantyzmu na najwyższe z wyżyn. Ich dzieła – 

zarówno pieśni z towarzyszeniem orkiestry jak i opery, wykonywane są przez najwybitniejszych śpiewaków. Przykładem wyjątkowego wyzwania interpretacyjnego 

są Cztery ostatnie pieśni Straussa, napisane pod koniec życia kompozytora, w swym wyrazie brzmiące niemal jak pożegnanie. Warto zaznaczyć, że Strauss 

uwielbiał muzykę Wagnera, która zrobiła na nim piorunujące wrażenie - zwłaszcza niezapomniane Preludium oraz Śmierć Izoldy z opery Tristan i Izolda.  Z 

Wagnerowskich dzieł zabrzmi także Uwertura oraz Aria Elżbiety z opery Tannhäuser, a koncert otworzy Suita ze straussowkiej opery Kawaler srebrnej róży. 

************************************************************************************************************************************ 

 

NIEDZIELNY PORANEK MUZYCZNY – TAJNA BARADA W FABRYCE ZABAWEK 

 

data: 09/12/2018 godz. 10:30, 12:30            Ceny biletów: 15 zł, 12 zł   

miejsce: Sala Koncertowa im. Stefana Strahla 

Prowadzą : Dominika Łukasiewicz, Agnieszka Gierus 

 

Świat pełen jest odmiennych kultur i tradycji. Jest jednak coś, co nas wszystkich łączy. W każdym zakątku świata pojawia się 

ktoś, kto pewnej nocy uszczęśliwia dzieci, obdarowując je prezentami. Tym razem, nim dobrodzieje wyruszą do pracy, 

odbędą tajne spotkanie w fabryce zabawek, w której rokrocznie zamawiają paczki dla najmłodszych. Kto taki się pojawi? 

Co z tego spotkania wyniknie i czy tym razem wszyscy na czas zdążą wrócić do swoich świątecznych obowiązków?  

 

************************************************************************************************************************************ 



KONCERT BOŻONARODZENIOWY 

data: 14/12/2018 godz. 19:00          Cena: 50 zł, 40 zł  Cena promocyjna w sektorze A, C – 35 zł  

miejsce: Sala Koncertowa im. Stefana Strahla 

Wykonawcy 

Jerzy Kosek – dyrygent 

Aleksandra Lemiszka – sopran 

Chór Ekumeniczny z Karpacza 

Chór Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Stanisława Moniuszki w Jeleniej Górze  

Bernard Stankiewicz – przygotowanie chóru  

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Dolnośląskiej  

W  programie:  
Jan Adam Maklakiewicz – Kolędy na chór mieszany i orkiestrę 

 

Suita, która powstała jeszcze przed scenicznym prawykonaniem baletu Dziadek do orzechów Piotra Czajkowskiego, z miejsca zawładnęła sercami słuchaczy. Ta 

fascynacja -  spowodowana wspaniałymi tematami poszczególnych tańców charakterystycznych, śpiewnością melodii, mistrzowską instrumentacją, różnorodnością 

barw oraz nierozerwalnym skojarzeniem ze Świętami Bożego Narodzenia - nie przemija. Zatrzymajmy się na chwilę w tym pędzie przedświątecznym przygotowań i 

rozkoszujmy się wspaniałą muzyką. Dodatkowo w wigilijny klimat wprowadzą nas Kolędy na chór mieszany i orkiestrę w klasycznym opracowaniu Jana Adama 

Maklakiewicza.. 

 

************************************************************************************************************************************ 

BAŚNIOWY . . . DZIADEK DO ORZECHÓW 

data: 15/12/2018 godz. 18:00          Cena: 80 zł, 70 zł    

miejsce: Sala Koncertowa im. Stefana Strahla 

Wykonawcy 

Artyści Teatru Wielkiego w Poznaniu 

W programie:  
Balet BAŚNIOWY ... DZIADEK DO ORZECHÓW z muzyką PIOTRA CZAJKOWSKIEGO 

 

Niezwykła baśniowa opowieść, przepiękna muzyka Piotra Czajkowskiego, barwne stroje, romantyczny balet, bogata scenografia składają się na wyjątkowy spektakl 

„Baśniowy dziadek do orzechów”. 

    Balet w dwóch aktach to opowieść o Klarze, która w wigilię Bożego Narodzenia znajduje pod choinką drewnianego dziadka do orzechów. Po zapadnięciu 

zmroku, kiedy dziewczynka zasypia w fotelu, magiczna zabawka zabiera ją w świat magii. Na początku wspólnej przygody, ożywiony dziadek do orzechów toczy 

bitwę z myszami. Dowodząc żołnierzykami i z pomocą Klary, udaje im się pokonać drużynę gryzoni. Pogrążona we śnie Klara spotyka także Królową Śniegu, która 

zachwyca akrobacjami na szarfach zawieszonych nad sceną. 

    W drugim akcie tytułowy bohater zamienia się w przystojnego księcia, który wraz z Klarą wyrusza w daleką podróż do Krainy Słodyczy. Całej wędrówce 

towarzyszy muzyka, a poszczególni bohaterowie wykonują przed książęcą parą, uroczyste tańce pochodzące z rożnych storn świata. Publiczność, wraz z Klarą i 

ożywionym dziadkiem do orzechów mają wyjątkową okazję zobaczyć ogniste flamenco, tradycyjny taniec rosyjski, choreografię z dalekich Chin, a nawet zanurzyć 

się w magiczny świat Orientu. Baletnica reprezentująca kulturę arabską wykonuje trudne układy choreograficzne na podwieszonych pod sufitem, szarfach, 



wywołując przy tym zachwyt publiczności. Taneczny pokaz wieńczy wspólny Walc kwiatów. Zachwycona magiczną wyprawą Klara budzi się w fotelu z nową 

zabawką w ramionach. Wszystkie przygody okazują się tylko pięknym snem. 

    Spektakl doskonale łączy klasyczny balet z niezapomnianą muzyką Piotra Czajkowskiego. Tym, co wyróżnia tę opowieść są profesjonalni tancerze na co dzień 

związani z Teatrem Wielkim w Poznaniu oraz narrator, który snuje  opowieść o losach bohaterów i ich przygodach. Tym samym wprowadza on widzów w świat 

Klary i jej nowych przyjaciół, przybliżając jednocześnie terminologię tańca klasycznego i zachęcając do współuczestniczenia w spektaklu. 

   

************************************************************************************************************************************ 

ZDROJOWE CZWARTKI Z FILHARMONIĄ 

HEJ W DZIEŃ NARODZENIA… 

data: 20/12/2018 godz. 19:00           Cena: 25 zł  Cena promocyjna:22 zł 

miejsce: Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze 

Wykonawcy 

Zespół Vocalis w składzie: 

Joanna Moryc – sopran  

Anna Skóra – sopran  

Róża Wysocka – fortepian 

Program: 

Wybór kolęd i pastorałek, a także pieśni bożonarodzeniowych z całego świata. 

 

Polskie kolędy i pastorałki są naszą narodową dumą, gdyż w bogactwie melodii i tekstów nie mają sobie równych. W przedświąteczny czwartek w cieplickim 

Teatrze Zespół Vocalis wykona te najpiękniejsze – zarówno bardzo znane jak i te nieco zapomniane. Dla urozmaicenia usłyszymy również wybór pieśni 

bożonarodzeniowych z całego świata. Czy kolędy mogą nas jeszcze czymś zaskoczyć? Z pewnością tak! 

 

************************************************************************************************************************************ 

GALA SYLWESTROWA 

data: 28/12/2018 godz. 19:00           Cena: 80 zł 

miejsce: Sala Koncertowa im. Stefana Strahla 

Wykonawcy 

Dariusz Mikulski - dyrygent 

Dorota Laskowiecka - sopran 

Dorota Zawadzka - mezzosopran 

Łukasz Gaj - tenor 

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Dolnośląskiej 

W programie: 

Jacques Offenbach – uwertura do operetki Orfeusz w piekle 

Karl Zeller – aria Lat dwadzieścia miał mój dziad z operetki Ptasznik z Tyrolu 

Franz Lehar – aria Kto me usta całuje ten śni z operetki Giuditta 

Johann Strauss – uwertura do operetki Zemsta nietoperza 

Johann Strauss – Czardasz Rozalindy z operetki Zemsta nietoperza 



Johann Strauss – Aria Orłowskiego z operetki Zemsta nietoperza 

Johann Strauss – Duet z zegarkiem z operetki Zemsta nietoperza 
*** 

Georges Bizet – Aragonaise Intermezzo ze suity Carmen 

Georges Bizet – Segiudilla z opery Carmen 

Georges Bizet – Prelude ze suity Carmen 

Camille Saint-Saëns – Aria Dalili  z opery Samson i Dalila 

Giuseppe Verdi – uwertura do opery La Traviata 

Giuseppe Verdi – aria Sempre libera  z opery La Traviata 

Pietro Mascagni – Intermezzo z opery Rycerskość wieśniacza 

Franz Lehar – aria Kto dał nam klucz do miłości bram z operetki Kraina uśmiechu 

Franz Lehar – Usta milczą, dusza śpiewa  z operetki Wesoła wdówka 

Giuseppe Verdi – Libiamo z opery La Traviata 

 

Jak co roku zapraszamy na operowo - operetkowe zakończenie roku. Znakomici soliści wraz z Orkiestrą zabiorą nas do wspaniałego i magicznego świata, gdzie 

szampańska zabawa trwa do ostatniej nuty. Koncert ten jest doskonałym wstępem do sylwestrowej zabawy. 

 

SZCZEGÓŁY WSZYSTKICH KONCERTÓW NA STRONIE WWW.FILHARMONIA.JGORA.PL 


