
 

 
 

 
Informacje: Biuro Promocji – promocja@amuz.lodz.pl, tel. 42 662 16 45, tel. kom. 668 271 308   

 

 

Łódź, 16 października 2017 roku 
 

Koncerty z okazji Dni Kultury Austriackiej  
 
Akademia Muzyczna w tym tygodniu weźmie udział w odbywających się co roku 
obchodach Dni Kultury Austriackiej, proponując łodzianom dwa koncerty. Pierwszy 
zatytułowany Wokół kompozytorów Wiednia wypełniony będzie kameralną muzyką 
słynnych wiedeńczyków: Wolfganga Amadeusza Mozarta, Ludwiga van Beethovena, 
Josepha Haydna i Franza Schuberta, drugi zaś, różnorodnym programem wokalnym w 
wykonaniu Chóru Dziecięcego Miasta Łodzi. Koncert kameralny odbędzie się 19 
października (czwartek) o godzinie 18.00, a koncert chóralny 22 października o godzinie 
11.00 (niedziela), oba w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Łodzi, przy ul. Żubardzkiej 
2a.  
 
Program koncertu Wokół kompozytorów Wiednia składać się będzie z kameralnej muzyki 
kompozytorów związanych z Wiedniem. W programie pojawią się m.in.: dobrze znane pieśni 
Franza Schuberta: Pstrąg i Małgorzata przy kołowrotku, fragmenty oper Wesele Figara, 
Czarodziejski flet i Fidelio, recytatyw i aria z oratorium Stworzenie Świata Josepha Haydna. 
Wystąpią pianiści: Małgorzata Drzewicka i Michał Chojnacki oraz zespół kameralny w 
składzie: Maria Orzeł – fortepian, Dominika Sznajder – skrzypce, Anna Cierpisz – wiolonczela, 
a także wokaliści: sopranistki Zhuqing Jia, Anna Terlecka i Liliana Warcholińska oraz Piotr 
Pastuszka – tenor. Wokalistom towarzyszyć będą pianistki Małgorzata Zajączkowska-Warsza, 
Dorota Brolik-Bekrycht i Marta Kubicka-Skurpel. 19 października (czwartek) o godz. 18.00, 
wstęp z zaproszeniami i bezpłatnymi wejściówkami (rezerwacja w kasie AM). 
 
Chór Dziecięcy Miasta Łodzi zrzesza utalentowane wokalnie dzieci w wieku 5-18 lat. Zespół 
wykonuje utwory sakralne, patriotyczne, klasyczne, musicalowe, ludowe, rozrywkowe, 
fragmenty oper i klasykę chóralnego repertuaru, zarówno a cappella, jak i z 
akompaniamentem. Podczas koncertu zaprezentują kompozycje m.in.: Wolfganga 
Amadeusza Mozarta, Georges’a Bizeta, Leo Delibesa, Stanisława Moniuszki czy Antona 
Brucknera. Nie zabraknie również hymnów Austrii, Polski oraz Europy, czyli 
Beethovenowskiej Ody do radości. Chór Dziecięcy Miasta Łodzi prowadzi Waldemar Sutryk, 
chórmistrz z wieloletnim doświadczeniem oraz nauczyciel akademicki. 22 października 
(niedziela) o godzinie 11.00, na koncert wstęp wolny. 
 
więcej informacji o programach koncertów: 
http://www.amuz.lodz.pl/lifemotion/pl/koncerty-i-wydarzenia-zapowiedzi/pazdziernik-
2017/152008-wokol-kompozytorow-wiednia-koncert-z-okazji-dni-kultury-austriackiej/ 
 
http://www.amuz.lodz.pl/lifemotion/pl/koncerty-i-wydarzenia-zapowiedzi/pazdziernik-
2017/152332-koncert-choralny-z-okazji-dni-kultury-austriackiej/  
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