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M?odzi arty?ci w Krakowie
XIII MI?DZYNARODOWY FESTIWAL „M?ODZI ARTY?CI W KRAKOWIE” (3-5.09.2013)
WST?P WOLNY
Ju? po raz trzynasty odb?dzie si? w Krakowie mi?dzynarodowy festiwal organizowany przez prof. Bogumi??
Gizbert-Studnick? (dyrektora artystycznego), na którym jak co roku b?dziemy mieli okazj? pos?ucha? muzyki w
wykonaniu m?odych, utalentowanych artystów z kraju i z zagranicy.

Festiwal rozpocznie si? we wtorek 3 wrze?nia w Bazylice Mariackiej w Krakowie, Plac Maria?ski 5 z recitalem
organowym „Wokó? J.S.Bacha” wyst?pi bardzo m?oda, ale ju? nagrodzona na wielu konkursach i festiwalach
organistka z Austrii - Natascha Reich. Jej dzia?alno?? koncertowa to liczne koncerty solowe w Europie i Azji. Ma
równie? liczne nagrania telewizyjne, radiowe, CD, DVD. W jej wykonaniu oprócz dzie? J.S. Bacha us?yszymy
utwory austriackich kompozytorów inspirowane twórczo?ci? J.S. Bacha, mi?dzy innymi: F. Liszta, E. Wellesza, R.
Dittricha, F. Zebingera.

We ?rod? 4 wrze?nia Ko?ció? O.O. Franciszkanów w Krakowie, ul. Franciszka?ska 3
Wyst?pi Zespó? “Giuliani”: z?o?ony ze znakomitego m?odego gitarzysty, który jest zarazem architektem - Jacka
Serczyka. Wyst?pi on w duecie z prof. Bogumi?? Gizbert-Studnick? – klawesyn. Podczas tego koncertu zabrzmi?
utwory napisane na gitar? klasyczn? i klawesyn: A. Vivaldiego,
L. Boccheriniego, L. van Beethovena oraz utwory solowe mi?dzy innymi A. Diabelli.

Festiwal zako?czy si? koncertem w czwartek 5 wrze?nia w Ko?ciele O.O. Franciszkanów w Krakowie, ul
Franciszka?ska 3
Wyst?pi zespó? "Cantica Sacra" za?o?ony przez Paulin? Tkaczyk w sk?adzie: Katarzyna Puch – sopran, Vicki
Melin - flet traverso, Klaudia Matlak – skrzypce barokowe, Julia Karpeta - viola da gamba, Paulina Tkaczyk –
klawesyn
Na tym wyj?tkowym koncercie wykonaj? utwory mistrzów Baroku: F. Couperin, J.B. de Boismortier, J.M. Leclair, A.
Vivaldi

Koncerty w Bazylice Mariackiej rozpoczynaj? si? o godz. 19.30
a w Ko?ciele O.O. Franciszkanów o godz. 19.45

Organizatorem jest „Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki”
e-mail: gstudnicka@onet.eu [1]
Wi?cej o projekcie: XIII Mi?dzynarodowy Festiwal „M?odzi Arty?ci w Krakowie” [2]
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