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KONCERT
Orkiestry Kameralnej Miasta Jaworzna Archetti
Styczeń zawsze przynosi nam gros noworocznych postanowień, których jednak czasem ciężko jest dotrzymać.
Marzec za to jest miesiącem, kiedy znowu świat stoi przed nami otworem i wszystko staje się możliwe. Niczym
w ﬁlmach, świeże wiosenne powietrze sprawia, że nagle jakby możemy więcej. Nasz marcowy koncert wypełniony
będzie muzyką, która tym bardziej podkreśli. Mimo, że w repertuarze nie znalazła się żadna ﬁlmowa kompozycja,
mamy nadzieję, że charakter tego koncertu przeniesie Państwa na salę kinową. Zagramy utwory, które przywodzą
na myśl bardzo wyraźne sceny przepełnione emocjami, kolorami i uczuciami.

.

Podczas naszego najbliższego koncertu zabrzmią utwory prezentujące kompozytorów europejskich z różnych epok.
Zaczniemy od Divertimenta D-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta. Kompozycja ta wyszła spod ręki Mozarta gdy ten
miał zaledwie.... 16 lat! Mimo upływu tylu lat, wciąż zaskakuje jego dojrzałość i muzyczny geniusz. Dwie skrajne
części utworu mają wirtuozowski charakter, a popisowa jest zwłaszcza partia drugich skrzypiec. Środkowe Andante
mimo wyraźnie wolniejszego tempa, nie ma jednak melancholijnego charakteru i wprowadza jedynie uspokojenie
do szaleńczo wybuchających radosnych przebiegów w pierwszej i trzeciej części.

.

Dag Wiren był szwedzkim kompozytorem działającym w XX wieku. Za jego znak rozpoznawczy z pewnością uznać
można nie ilość, lecz jakość. Jak sam Wiren skomentował, celem jego pracy było tworzenie przyjaznej dla słuchacza
muzyki współczesnej. Serenada na orkiestrę smyczkową, którą wykonamy w marcu, jest jego najsłynniejszym
dziełem. Nawiązując jednak do kinematograﬁi, przy okazji Daga Wirena należy wspomnieć, że komponował on także
muzykę ﬁlmową. Nie sposób jednak odmówić nawet jego klasycznym kompozycjom malowniczego charakteru, który
skłania publiczność do wyobrażania sobie konkretnych obrazów, których ilustracją mogłaby być jego muzyka.
Edward Elgar był kompozytorem angielskim, żyjącym i pracującym na przełomie XIX i XX wieku. Jego kompozycje,
takie jak Wariacje Enigma, dwie symfonie, Koncert wiolonczelowy, czy też Marsze wojskowe, na stałe weszły do
kanonu muzyki klasycznej i są chętnie wykonywane na scenach całego świata. Na naszym koncercie usłyszycie
Państwo Serenadę na orkiestrę smyczkową. Ten trzyczęściowy utwór miał swoją nieoﬁcjalną premierę w roku 1892,
pod batutą kompozytora. Oﬁcjalnie został zaprezentowany 4 lata później i przebojem wszedł do żelaznego
repertuaru orkiestr smyczkowych na całym świecie zyskując sobie sympatię i uznanie zarówno muzyków, jak
i słuchaczy.

.

Czwartym punktem programu naszego najbliższego koncertu będzie kompozycja Fab Four Wojciecha Lemańskiego.
Dzieło to dedykowane jest łódzkiej orkiestrze kameralnej PRIMUZ, której inicjatorem oraz szefem jest wybitny
skrzypek, pedagog, solista i kameralista, Łukasz Błaszczyk. Profesora Błaszczyka gościliśmy już w Jaworznie
przy okazji Konkursu Młodego Skrzypka Archetti, gdzie był on członkiem jury. Tym razem odwiedzi nas jednak
w innej roli - w dłoń chwyci batutę i poprowadzi nasz najbliższy koncert zza pulpitu dyrygenckiego.

Koncert Archetti Orkiestry Kameralnej Miasta Jaworzna
Dyrygent Łukasz Błaszczyk
15 marca 2020 godzina 17.00
Siedziba Archetti, Jaworzno ul. Wiosny Ludów 1
Bilety do nabycia w siedzibie Orkiestry oraz pod adresem www.archetti.pl w zakładce „Kup bilet”

.

Jubileusz Archetti Orkiestry Kameralnej Miasta Jaworzna
Czas ucieka bardzo szybko, tym szybciej, im przyjemniej możemy go spędzać. Każdy z nas zapewne pamięta, jak
z niecierpliwością czekał w szkole na dzwonek obwieszczający początek przerwy i jak zaskakująco szybko dzwonił
ten drugi, informujący o jej końcu. Kiedy Archetti zaczynało działalność w 2007 roku, nie wybiegaliśmy z myślami
bardzo daleko do przodu, jednak kiedy w 2010 roku zostaliśmy Samorządową Jednostką Kultury, mieliśmy już na
koncie pierwsze sukcesy zarówno koncertowe, jak i konkursowe. Jak prosto policzyć, w tym roku Orkiestra
Kameralna Archetti obchodzi swój rok jubileuszowy. Mamy to szczęście, że przez te 10 lat zyskaliśmy wielu wiernych
słuchaczy, naszych przyjaciół. Cieszymy się tym bardziej, że przez ten kawał czasu jesteście Państwo stale z nami
i razem możemy podczas każdego koncertu zanurzać się coraz głębiej w świat muzyki i poznawać go coraz lepiej,
w coraz to nowych odsłonach.

.

Oczywiście świętujemy przez cały sezon koncertowy 2019/2020, jednak wyjątkowym wydarzeniem w naszym
kalendarzu będzie koncert jubileuszowy, który odbędzie się 5 kwietnia 2020 roku o godzinie 17.00 w naszej
siedzibie, a na który już teraz Państwa serdecznie zapraszamy.

.

Przez te kilkanaście lat działalności Orkiestry, w naszych pulpitach zasiadali i zasiadają muzycy obecni dzisiaj na
scenach europejskich i światowych. Wszyscy od zawsze tworzymy rodzinę muzyków Archetti i jesteśmy dumni
mogąc mieć w swoich szeregach wspaniałych solistów, kameralistów i pedagogów. Jako zespół mieliśmy również
przyjemność towarzyszyć wspaniałym gościom z kręgu zarówno muzyki poważnej, jak i tej rozrywkowej. Podczas
jubileuszowego koncertu mamy nadzieję gościć chociaż część spośród znakomitych osobistości ze świata kultury
i sztuki, z którymi do tej pory współpracowaliśmy. Oby ta mijająca dekada była pierwszą z wielu, które jeszcze
przed nami.

.

Serdecznie zapraszamy na Koncert Jubileuszowy Orkiestry Kameralnej Archetti 5 kwietnia 2020 godzina 17.00
Sala Koncertowa w Jaworznie przy ul. Wiosny Ludów 1 (Jaworzno - Jeleń)

.

Jubileusz Archetti Orkiestry Kameralnej Miasta Jaworzna
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Sezon jubileuszowy Orkiestry Kameralnej Archetti obﬁtuje w wiele wyjątkowych wydarzeń. Chcielibyśmy podzielić się
z Państwem naszą dumą i radością z 10-lecia ustanowienia Archetti samodzielną instytucją kultury nie tylko poprzez
muzykę płynącą ze sceny, ale również poprzez wydarzenia, które niejako wpisały się już na stałe w proﬁl działania
orkiestry. Edukacja muzyczna była dla nas od zawsze istotnym elementem naszych działań. Tym razem chcemy
zaprosić młodzież, która na co dzień kształci się w sztuce wiolinistyki, na warsztaty z wybitnym pedagogiem prof.
Łukaszem Błaszczykiem.

.

Profesor Łukasz Błaszczyk był już naszym gościem, kiedy to zasiadał w jury Ogólnopolskiego Konkursu Młodego
Skrzypka Archetti. Tym razem zawita do nas w marcu w roli dyrygenta (koncert 15 marca), a przy okazji podzieli
się z młodymi skrzypkami ogromem swojej wiedzy na temat gry i instrumentu.

.

Łukasz Błaszczyk to absolwent łódzkiej Akademii Muzycznej oraz Konserwatorium Muzycznego w Enschede.
Swój warsztat kształcił pod okiem takich skrzypcowych autorytetów jak między innymi Zakhar Bron, Iwona
Wojciechowska, Aleksander Kramarov. Jest zdobywcą rozlicznych nagród na konkursach w Polsce i na świecie,
a jednym z nich jest tytuł laureata i najlepszego polskiego uczestnika na XI Międzynarodowym Konkursie
Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. Koncertuje zarówno jako solista, jak i kameralista, prowadzi
intensywną działalność pedagogiczną. Jest profesorem oraz kierownikiem Katedry Instrumentów Smyczkowych
na Akademii Muzycznej w Łodzi. W rodzimej uczelni zainicjował również powstanie orkiestry smyczkowej PRIMUZ,
którą prowadzi zarówno na stanowisku szefa artystycznego, jak i koncertmistrza. Warsztaty z tak wszechstronnym
muzykiem z pewnością będą niezapomnianym przeżyciem i doświadczeniem pouczającym w wielu dziedzinach.
Do udziału w warsztatach zapraszamy młodych skrzypków kształcących się w szkołach muzycznych I i II stopnia
oraz studentów. Jedna lekcja podczas warsztatów trwa 60 minut. Warsztaty odbędą się od 11 do 13 marca 2020
w godzinach popołudniowych. Koszt uczestnictwa zależy od ilości lekcji. Przy wyborze 1 godziny koszt lekcji to 140 zł/
godzina, przy wyborze 2 lekcji 130 zł/godzina, przy wyborze 3 lekcji 120 zł/godzina.

.

Zgłoszenia do udziału w warsztatach przyjmowane będą pod adresem: orkiestra.kameralna@archetti.pl w terminie
do 2 marca br.

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest uiszczenie zapłaty w terminie do 2 marca br.

W tytule przelewu należy wpisać imię

i nazwisko uczestnika oraz telefon kontaktowy. Każdy uczestnik

otrzyma zaświadczenie/dyplom udziału w warsztatach.

IX ARTYSTYCZNY FESTIWAL PRZEDSZKOLNY
Tradycją już stało się, że wiosną w Centrum Kultury Archetti odbywa się Festiwal Przedszkolny „Muzyką Malowane”.
W tym roku będzie to już dziewiąta edycja tego niezwykłego konkursu, podczas którego najmłodsi mogą
zaprezentować światu swoje talenty. Jest dla nas ogromnym zaszczytem, że tegoroczna dziewiąta już edycja
została objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Jaworzna Pawła Silberta. To naprawdę wyjątkowa
inicjatywa, która umożliwia najmłodszym zaprezentowanie ich talentów.

..

Festiwal Przedszkolny „Muzyką Malowane” już na stałe wpisał się w kalendarium wydarzeń CK Archetti.
Współorganizatorem tego wydarzenia jest Przedszkole Miejskie nr 19 w Jaworznie. Tegoroczna edycja festiwalu
odbędzie się w dniach 23-26 marca. Skierowany jest do dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które będą mogły pokazać
swoje umiejętności w konkursach: tanecznym, recytatorskim, plastycznym, teatralnym i muzycznym. Uczestnicy
podzieleni będą na dwie kategorie wiekowe 3 i 4 latków oraz 5 i 6 latków.

..

Najmłodsi biorący udział w konkursie plastycznym co roku czerpią inspirację do wykonania swoich prac z innego
utworu muzyki klasycznej. Tym razem będzie to Walc Kwiatów z baletu Dziadek do Orzechów Piotra Czajkowskiego.
W odróżnieniu od poprzednich edycji, podczas tegorocznej w konkursie wokalnym występować będą tylko
i wyłącznie soliści. W zmaganiach tanecznych z kolei brać będą udział 6-12 osobowe zespoły. Podczas konkursu
teatralnego swoje 10-minutowe przedstawienie może zaprezentować nawet 15 osobowa grupa małych aktorów.
Na miłośników poezji i utalentowanych oratorów czeka konkurs recytatorski. Zdobywcy najwyższych wyróżnień
festiwalowych raz jeszcze zaprezentują się podczas uroczystego koncertu laureatów, który odbędzie
się 26 marca o 17:00.

..

Przewodniczącą jury we wszystkich konkursach będzie Urszula Warszawska-Adamczyk, na co dzień pełniąca
funkcję Zastępcy Dyrektora Teatru Sztuk w Jaworznie. Pozostałe miejsca w jury zajmą eksperci z poszczególnych
artystycznych dziedzin. Jurorzy oceniać będą różne aspekty występów i stworzonych przez dzieci prac, między
innymi oryginalność, pomysłowość, poziom wykonania i ogólny wyraz artystyczny.

..

W Artystycznym Festiwalu Przedszkolnym „Muzyką Malowane” rokrocznie uczestniczy kilkaset dzieci
uczęszczających do publicznych i niepublicznych placówek z terenu śląska i małopolski. Na uczestników czekają
fantastyczne nagrody - takie jak książki i zestawy plastyczne - które z pewnością pomogą dalej rozwijać im
drzemiące w nich talenty.

..

Serdecznie zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń i udziału w Festiwalu Przedszkolnym Muzyką Malowane.

MUSICAL „JAK ZE SNU”
Musical jest cudowną formą artystycznej ekspresji, która pozwala widzowi w pełni przeżywać to, co dzieje się na
scenie, a z kolei aktorowi stwarza możliwość do ukazania pełnego spektrum drzemiącego w nim talentu. Doskonale
wiedzą to artyści z grupy musicalowej działającej w Centrum Kultury Archetti, którzy już nie raz mieli okazję
przedstawiać na scenicznych deskach swoje interpretacje znanych wszystkim utworów.

.

Kto raz da się porwać wirowi barwnego musicalowego świata, zechce w nim pozostać na dłużej. Reguła ta znalazła
zastosowanie w przypadku grupy kilkudziesięciu artystów na co dzień szlifujących swoje umiejętności aktorskie,
taneczne i wokalne w Centrum Kultury Archetti. Od kilku miesięcy intensywnie pracują oni nad nowym spektaklem,
który tym razem przeniesie widzów w świat pełen magii. Przygotowania do
zaowocują spektaklem pt. „Jak ze snu”.

premiery kolejnego widowiska,
.

Z jednej strony królewski dwór, dobre wróżki i leśne duchy żyjące pomiędzy drzewami, które dzięki swoim
magicznym mocom odmieniają świat. Z drugiej czarownica, która wraz ze swoją mroczną świtą podejmie próbę
zachwiania równowagi panującej w tej niezwykłej krainie. Pełną kontrastów baśń o Śpiącej Królewnie zna chyba
każdy. Musical „Jak ze snu” stanowi spojrzenie na tę historię z zupełnie innej perspektywy - tej, w której główną rolę
odgrywa diaboliczna czarownica. Ile twarzy ma prawdziwa miłość? O tym będzie można przekonać się już niedługo,
podczas uroczystej premiery musicalu.

.

„Jak ze snu” to widowisko, które dostarcza olbrzymiej dawki emocji i wzruszeń. Jest to już czwarty musical
przygotowany i wyreżyserowany przez Dominikę Jasińską i Katarzynę Kałas - instruktorki w Centrum Kultury
Archetti. Wcześniej publiczność miała okazję zobaczyć przedstawienia takie jak: „Piękna i Bestia”, „Kraina Lodu”,
„Koty” czy „Słońce wzejdzie jutro”. Autorski scenariusz, specjalnie zaprojektowana scenograﬁa, oryginalne kostiumy
i piękna choreograﬁa również są zasługą instruktorów Archetti. Za przygotowanie wokalne młodych aktorów
odpowiedzialny jest wspaniały muzyk Bogumił Stelmach, który z grupą musicalową współpracuje od jesieni.
Obsada spektaklu liczy ponad 40 wspaniałych, pełnych pasji młodych osób. Zespół ze spektaklu na spektakl
podnosi swoje umiejętności i rozwija skrzydła, co sprawia, że aktorzy kreują widowiska na najwyższym artystycznym
poziomie.

.

Serdecznie zapraszamy na zbliżającą się wielkimi krokami premierę musicalu „Jak ze snu” - już niedługo
poinformujemy o dokładnej dacie. Polecamy śledzić naszą stronę internetową: https://centrumkultury.jaworzno.pl,
na której będzie można znaleźć szczegółowe informacje.

KONCERT
WALENTYNKOWY
w wykonaniu
dzieci i młodzieży
z Archetti
Walentynki to chyba najlepsza okazja w roku do tego,
by powiedzieć najbliższym dwa najważniejsze słowa:
„Kocham Cię”!
Dzieci i młodzież na co dzień uczęszczające do
warsztatowych grup artystycznych w Centrum Kultury
Archetti wyrażą swoje uczucia podczas specjalnego
Koncertu Walentynkowego. Widowisko odbędzie się
w sali koncertowej Centrum Kultury Archetti 17 lutego
o 17.30. Dzieci wręczą widzom piękną słownomuzyczną laurkę, która będzie nasycona olbrzymim
ładunkiem pozytywnych emocji. Nie zabraknie również
tańca, a ze sceny popłynie mnóstwo energii i uśmiechu.
.

Serdecznie zapraszamy wstęp na wydarzenie jest wolny!

Plastyka

Sensoryczna
poniedziałek godz. 15.00

Koszt 10 PLN miesięcznie
Informacje i zapisy pod numerem: 32 762 91 44

Do zobaczenia w Archetti!
Kontakt i media - tel. 32 762 91 44, 602 701 238
www.archetti.pl, www.centrumkultury.jaworzno.pl
facebook.com/orkiestra.kameralna.archetti
facebook.com/centrumkulturyarchetti

