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Ventus Optimus… czyli świeżość muzycznych interpretacji 

Koncerty i warsztaty VIII Międzynarodowego Letniego Kursu Mistrzowskiego „Ventus Optimus”  
 
77 młodych muzyków z kraju i z zagranicy, grających na instrumentach dętych, bierze udział w VIII 
Międzynarodowym Letnim Kursie Mistrzowskim „Ventus Optimus” zorganizowanym przez 
Akademię Muzyczną w Łodzi. Na program kursu, który odbywa się w dniach 10-17 lipca, składają 
się warsztaty i koncerty z udziałem uczestników i pedagogów. Nazwa „Ventus Optimus” znaczy 
„świeży powiew” i odnosi się bezpośrednio do sposobu gry na instrumentach dętych. Przede 
wszystkim jednak zapowiada możliwość zdobycia „świeżej” dawki muzycznej wiedzy, okazję do 
pracy nad oryginalnymi interpretacjami, nowe muzyczne doświadczenia i kontakty. 
 
Międzynarodowy Letni Kurs Mistrzowski „Ventus Optimus” jest przeznaczony dla uczniów, 
studentów i absolwentów szkół oraz uczelni muzycznych. Uczestniczą w nim instrumentaliści z Polski, 
Włoch, Niemiec, Hiszpanii, Tajwanu, Japonii i Norwegii. Zajęcia w 5 specjalnościach – flet, obój, 
klarnet, fagot, waltornia – prowadzą pedagodzy z kraju i zagranicy. Są to: prof. Mario Caroli 
(Conservatoire de Strasbourg), Jan Souček (Prague Philharmonie), prof. Antonio Saiote (Akademia 
Muzyczna w Porto), prof. Meyrick Alexander (Principal Philharmonia Londyn), Maciej Baranowski 
(Sinfonieorchester Frankfurt am Main) oraz wykładowcy Akademii Muzycznej w Łodzi: prof. Antoni 
Wierzbiński, prof. Krzysztof Kamiński, dr hab. Dariusz Mikulski, dr Ewelina Zawiślak, dr Agata 
Piotrowska-Bartoszek, dr Robert Stefański, dr Dorota Cegielska. 
W programie „Ventus Optimus” zaplanowano kilka koncertów, trzy z nich jeszcze przed nami. W 
piątek 15 lipca odbędzie się koncert pedagogów kursu zatytułowany „Świeży powiew muzyki”. Artyści 
wystąpią w różnych kameralnych zespołach, a wspólnie, w 12-osobowym składzie, dokonają 
prawykonania utworu pt. „Concertpiece”, który specjalnie na tę okazję napisał młody kompozytor, 
łodzianin Marcin Werner. Początek koncertu o godz. 19.00 w Sali Lustrzanej Muzeum Miasta Łodzi 
(ul. Ogrodowa 15, bilety w cenie 2 zł w kasie muzeum).  
Uczestnicy kursu zagrają jeszcze dwa koncerty: w sobotę 16 lipca o godz. 18.00 „Koncert 
konkursowy” w Sali koncertowej Akademii Muzycznej w Łodzi przy ul. Żubardzkiej (wybrani 
uczestnicy będą konkurować o nagrody) i w niedzielę 17 lipca o godz. 11.00 „Koncert finałowy” w Sali 
kameralnej Akademii przy al. 1 Maja 4. Na koncerty w Akademii wstęp jest bezpłatny.  
VIII Międzynarodowy Letni Kurs Mistrzowski „Ventus Optimus” jest częścią serii wakacyjnych kursów, 
które od 2011 roku, pod szyldem „Letniej Akademii Muzyki”, organizuje Akademia Muzyczna w Łodzi. 
Przedsięwzięcie, którego partnerem jest Urząd Miasta Łodzi, objęła honorowym patronatem 
Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska. 


