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Marta CzeCh
POLSKA

Jakub PAłOSz
POLSKA

Justyna WrÓBLeWSKA
POLSKA

Aldona LePAK
POLSKA

LIN Leon
ArGeNTYNA

Karolina MArCINIAK
POLSKA

Arnold GNIWeK
POLSKA

Klara JAChIMCzAK
POLSKA

emilia STeFANOWSKA
POLSKA

Magdalena zĘBALA 
POLSKA

rachel Naomi KuDO
uSA/JAPONIA 

rONG Jiawei 
ChINY 

Andrzej zAWADzKI
POLSKA

Weronika GÓrSKA
POLSKA

Michał BeDNArz
POLSKA

Daria ŻurAWLOWA
POLSKA

Xu Qiuyun
ChINY

Jakub PIeTrzAK
POLSKA

Magdalena BłOCh
POLSKA

Qin SIhAO
ChINY

Paweł SOPeL
POLSKA

Justyna PhILIPP
POLSKA

Michał SeLWeSIuK
POLSKA

Natalia zALeSKA
POLSKA

Anna LIPIAK
POLSKA

rafał KOBYLIŃSKI
POLSKA

XING Ting Lin  
ChINY

rafał FrYDrYCh
POLSKA

Miho NIShIMurA
JAPONIA

Paweł POPKO
POLSKA

Weronika MANIKOWSKA
POLSKA
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rONG Jiawei 
ChINY www.liszt.art.pl

Pro fe so ra mi kur su bę dą  An drzej Ja siń ski – pia ni sta, pro fe sor
Aka de mii Mu zycz nej w Ka to wi cach, ar ty sta uzna wa ny za naj -
wy bit niej sze go pol skie go pe da go ga for te pia nu, pro fe sor naj bar -
dziej li czą cych się w świe cie kur sów pia ni stycz nych i ju ror
naj więk szych kon kur sów, wy cho waw ca wie lu zna nych pol skich
pia ni stów (w tym Kry stia na Zi mer ma na) oraz Alek siej Or ło wiec -
ki, wy bit ny ro syj ski pia ni sta i pe da gog z Sankt Pe ters bur ga, ar -
ty sta ma ją cy rów nież znacz ny wkład w pol ską dy dak ty kę
pia ni stycz ną z ra cji po pro wa dze nia w na szym kra ju już kil ku -
dzie się ciu róż nych kur sów dla mło dych pia ni stów i pe da go gów
for te pia nu (w tym pro fe sor wszyst kich do tych cza so wych mię -
dzy na ro do wych kur sów TiFL od 1993 r).
W ra mach kur su od bę dą się wy kła dy z za kre su oce ny ja ko ści
funk cjo no wa nia for te pia nów i na uki gry a vi sta, któ re po pro -
wadzi Ju liusz Ada mow ski oraz na te mat per cep cji dźwię ku,
aku sty ki sal kon cer to wych i tech ni ki na grań, pro wa dzą cy
dr Mau ry cy Kin. Jest to te ma ty ka uni kal na, po trzeb na, a nie re -
ali zo wa na na in nych kur sach. 
Tłu ma cza mi kur su bę dą pia nist ka Ma ria Se ra fin, pe da gog AM
w Ka to wi cach, kie row nik i wie lo let ni wy kła dow ca let nich kur sów
me to dycz nych dla na uczy cie li for te pia nu, od 20 lat sta ła tłu -
macz ka kur su oraz Da riusz Ada mow ski magister an gli sty ki,
od kil ku na stu lat tłu macz kur sów, kon kur sów, pu bli ka cji i ko re -
spon den cji TiFL. Opie kę stro iciel ską nad 19 for te pia na mi i 3 pia -
ni na mi spra wo wać bę dzie Ste fan Pil cer.
Do uczest nic twa w kur sie zo sta ło za kwa li fi ko wa nych 31 pia ni -
stek i pia ni stów z Ar gen ty ny, Chin, Ja po nii, Pol ski i USA. Więk -
szość uczest ni ków to lau re aci wie lu kon kur sów pia ni stycz nych. 
Za pla no wa no po nad 100 otwar tych lek cji i wy kła dów oraz
5 kon cer tów. Uczest ni cy ma ją za pew nio ne bar dzo kom for to we
wa run ki do co dzien nej wie lo go dzin nej pra cy. Za kwa te ro wa nie
i wy ży wie nie w ho te lu Sa voy we Wro cła wiu (obia dy w re stau ra -
cji Ga li cja). Za ję cia od by wać się bę dą w Klu bie Mu zy ki i Li te ra tu -
ry (pl. T. Ko ściusz ki 10) i w Na ro do wym Fo rum Mu zy ki (sa la
kon cer to wa Fil har mo nii. ul. J. Pił sud skie go 19), in dy wi du al ne
ćwi cze nia w Pań stwo wej Szko le Mu zycz nej II stop nia im. Ry -
szar da Bu kow skie go we Wro cła wiu. Sa le kon cer tów kur su wy -
róż nia ją się za rów no pro fe sjo nal ny mi wa run ka mi, jak i es te ty ką
wnętrz (re ne san so wy Za mek Pia stów Ślą skich w Brze gu, Dwo -
rek Fry de ry ka Cho pi na w Dusz ni kach Zdro ju, Klub Mu zy ki i Li te -
ra tu ry oraz Fil har mo nia we Wro cła wiu.
Mię dzy na ro do we Mi strzow skie Kur sy Pia ni stycz ne or ga ni zo -
wa ne są we Wro cła wiu co rocz nie od 1993 r. Cie szą się znacz ną
mię dzy na ro do wą re no mą, dotychczas wzię ło w nich udział 604
pia ni stek i pia ni stów z 30 kra jów.

KONCERTY UCZESTNIKÓW KURSU: 
17 sierp nia, godz. 19.30

Wro cław, Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry
Du et for te pia no wy Da ria Żu raw lo wa i Ar nold Gni wek

21 sierp nia, godz. 18.00
Brzeg, Za mek Pia stów Ślą skich

22 sierp nia, godz. 19.30
Dusz ni ki Zdrój, Dwo rek F. Cho pi na

23 sierp nia, godz. 18.00
Wro cław, NFM – sa la Fil har mo nii

27 sierp nia, godz. 19.30
Wro cław, Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry

Krót ki kon cert po łą czo ny z wrę cze niem dy plo mów

Andrzej JASIŃSKI
POLSKA

Ju liusz ADA MOW SKI
POLSKA

Maurycy KIN
POLSKA

Alek sie j Or łO WIeC KI
rOSJA

PROfeSOROWie: WYKłADOWCY:

XXii MiĘ DZY NA RO DO WY
Mi STRZOW SKi KURS PiA Ni STYCZ NY

WRO CŁAW, 16-28 sieRpniA 2015

Kurs prze zna czo ny jest dla mło dych, ale już pro fe sjo nal nie przy go to wa nych pia ni stów oraz dla pe da go gów
któ rzy chcą do sko na lić swo je umie jęt no ści pod kie run kiem naj wy bit niej szych mi strzów sztu ki pia ni stycz nej. 

Kurs or ga ni zo wa ny jest przez To wa rzy stwo im. F. Lisz -
ta i Cen trum Edu ka cji Ar ty stycz nej przy współ pra cy or ga -
ni za cyj nej Na ro do we go Fo rum Mu zy ki, Klu bu Mu zy ki
i Li te ra tu ry we Wro cła wiu, Pań stwo wej Szko ły Mu zycz -
nej II stop nia we Wro cła wiu,  Mu zeum Pia stów Ślą skich
w Brze gu i Miej skie go Ośrod ka Kul tu ry i Spor tu w Dusz ni -
kach Zdro ju oraz przy po mo cy Wy dzia łu Pro mo cji Urzę du
Mar szał kow skie go Wo je wódz twa Dol no ślą skie go. Kurs od -
by wa się dzię ki do fi nan so wa niom Wo je wódz twa Dol no ślą -
skie go i Związ ku Ar ty stów Wy ko naw ców „STOART”.
Kie row nic two ar ty stycz ne i or ga ni za cyj ne kur su, po dob nie
jak w po przed nich la tach, spra wu je Ju liusz Ada mow ski.
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