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Łódź, 14 listopada 2017 roku 

Kameralna środa 
 
W jednej z sal odrestaurowanego niedawno Pałacu Karola Poznańskiego w środowy 
wieczór zabrzmi kameralna muzyka na wiolonczelę i fortepian. Wykonawcami będą: 
utalentowany uczeń – wiolonczelista Michał Balas oraz wykładowca Akademii Muzycznej 
w Łodzi – pianista Wojciech Kubica. Wykonają wspólnie program składający się z utworów 
powstałych od baroku do XX wieku, skomponowanych przez Jana Sebastiana Bacha, 
Niccola Paganiniego, Piotra Czajkowskiego i Dmitrija Szostakowicza. Koncert kameralny 
odbędzie się 15 listopada (środa) o godzinie 18.00, w Sali nr 12 w Pałacu Akademii 
Muzycznej w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 32. Wstęp wolny.  
 
W pierwszej części środowego koncertu Michał Balas wykona solo dwie kompozycje: kilka 
tanecznych części z II Suity na wiolonczelę solo d-moll BWV 1008 Jana Sebastiana Bacha oraz 
osławiony Kaprys nr 24 op. 1 Niccola Paganiniego w transkrypcji na wiolonczelę. Następnie z 
towarzyszeniem Wojciecha Kubicy wiolonczelista zagra Sonatę na wiolonczelę i fortepian d-
moll op. 40 Dmitrija Szostakowicza oraz Wariacje na temat rococo na wiolonczelę i fortepian 
op. 33 Piotra Czajkowskiego.  
 
Michał Balas jest 15-letnim wiolonczelistą, uczniem Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia 
im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie. Kształci się pod kierunkiem profesora Stanisława 
Firleja z łódzkiej Akademii Muzycznej. Jest laureatem dziewięciu I nagród w konkursach 
krajowych i międzynarodowych. Ostatni sukces wiolonczelisty to kolejna I nagroda i szereg 
wyróżnień oraz nagród dodatkowych Młodzieżowego Międzynarodowego Konkursu 
Wiolonczelowego im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Poznaniu (grudzień 2016). Michał Balas 
występował jako solista z orkiestrami Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie i Filharmonii 
Kaliskiej. Gra na wiolonczeli wykonanej dla niego przez zakopiańskiego lutnika Pawła Migla. 
 
Wojciech Kubica od 2008 roku wykłada w Akademii Muzycznej w Łodzi, obecnie jako doktor 
sztuk muzycznych. Utytułowany solista i kameralista koncertujący na terenie całej Polski i za 
granicą (m.in. Hiszpania, Niemcy, Rosja, Włochy, Ukraina, Belgia). Jest laureatem wielu 
nagród na solowych konkursach krajowych i zagranicznych. Od kilku lat występuje na 
konkursach jako pianista–kameralista z wiolonczelistami, skrzypkami oraz altowiolistami. 
Często otrzymuje nagrody za szczególny wkład w artystyczną wartość wykonań 
konkursowych. 
 
 
Więcej informacji o programie koncertu: 
http://www.amuz.lodz.pl/lifemotion/pl/koncerty-i-wydarzenia-zapowiedzi/listopad-
2017/152035-koncert-kameralny-2017-11-15/ 


