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ALEKSIEJ KOMAROW (Rosja)
Recitale fortepianowe „W rytmie walca 2”

Pro gram, zło żo ny z kil ku na stu ory gi nal nych wal ców i wir tu ozow skich trans kryp cji,
na wią zu je do cy klu re ci ta li A. Ko ma ro wa w grud niu 2010 r. Usły szy my Wal ce F. Cho pi na, 
P. Czaj kow skie go, De li bes`a -Do hna nyi`ego, A. Gła zu no wa, E. Gra na do sa, A. Ko ma ro wa,
Schu ber ta -Lisz ta, Straus sa -Grünfel da, Straus sa -Szul ca Ev le ra, J. Wie niaw skie go
Sło wo o mu zy ce – Ju liusz Ada mow ski
7 XII g. 12.30 – Wro cław, Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry, pl. T. Ko ściusz ki 10

(184. Kon cert dla mło dze ży z cy klu Jak słu chać Mu zy ki)
8 XII g. 18.00 – Obor ni ki Ślą skie, Sa lo nik Czte rech Muz, ul. J. Pił sud skie go 13
9 XII g. 18.00 – Brzeg, Za mek Pia stów Ślą skich, plac Zam ko wy 1
(Pod patronatem Starosty Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego)

11 XII g. 19.00 – Wro cław, Na ro do we Fo rum Mu zy ki, pl. Wol no ści 1
(Koncert realizowany wspólnie z Narodowym Forum Muzyki)

‘

ALEK SIEJ KO MA ROW – ur. 31 mar ca 1976 r. w Ka ra gan dzie (Ka zach stan). Jest
ab sol wen tem Kon ser wa to rium im. Pio tra Czaj kow skie go w Mo skwie (łącz nie ze
stu dia mi po dy plo mo wy mi) oraz Cen tral nej Szko ły Mu zycz nej przy tym Kon ser -
wa to rium. W obu tych uczel niach kształ cił się w la tach 1992-2001 pod kie run -
kiem pro fe so ra Ju ri ja Sle sa rie wa. W la tach 2003-2004 stu dio wał w „Ac ca de mia
Pia ni sti ca In con tri col Ma estro” w Imo li (Wło chy) u La za ra Ber ma na oraz uzu peł -
nia ją co u Bo ri sa Pe tru shan sky`ego.
Jest lau re atem: V na gro dy na II Mię dzy na ro do wym Kon kur sie Pia ni stycz nym
„Ar thur Ru bin ste in in me mo riam” w Byd gosz czy (1996), II na gro dy na VII Con cor -
so In ter na zio na le per Pia no for te Or che stra Cit ta di Can tu (Wło chy, 1997), III na -
gro dy na I Mię dzy na ro do wym Kon kur sie Pia ni stycz nym im. F. Lisz ta we Wro cła -
wiu (1999), II na gro dy na V Mię dzy na ro do wym Kon kur sie Pia ni stycz nym im J. I.
Pa de rew skie go w Byd gosz czy (2001), IV na gro dy na Mię dzy na ro do wym Kon -
kur sie Pia ni stycz nym pa mię ci Vla di mi ra Ho ro wit za w Ki jo wie (Ukra ina – 2003).
W ro ku 1999 otrzy mał sty pen dium Yama ha Eu ro pe an Fo un da tion.
Kon cer tu je ja ko so li sta (re ci ta le i kon cer ty sym fo nicz ne) w Ja po nii, Ka zach sta -
nie, Niem czech, Pol sce, Ro sji, Sło we nii i we Wło szech.
Był ju ro rem pierw szej i dru giej edy cji kon kur sów dla mło dych pia ni stów „Zło ty
pier ścień Cho pi na” w Ra do vl ji cy (Sło we nia – 2005, 2006). Prze wod ni czył Ju -
ry I Mię dzy na ro do we go In ter dy scy pli nar ne go Fe sti wa lu -Kon kur su „Wio sna
w Ka zach sta nie” (Ka ra gan da 2015).
Pro wa dził mi strzow skie kur sy pia ni stycz ne w Ja po nii i w Ka zach sta nie.
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Koncerty realizowane są przy pomocy finansowej Województwa Dolnośląskiego, Starosty Powiatu
Brzeskiego, Gminy Wrocław, Gminy Oborniki Śląskie.

Aka de mic ka Or kie stra
Sym fo nicz na AMKL
9 grud nia 18:00

NFM, Sala Główna, pl. Wolności 1, Wrocław
Gra cjan Szym czak – for te pian
Ma rek Pi ja row ski – dy ry gent

Ja ko naj więk sza for ma cja ar ty stycz na
wro cław skiej uczel ni mu zycz nej oraz
jej swo ista wi zy tów ka Aka de mic ka
Or kie stra Sym fo nicz na re gu lar nie pre -
zen tu je się na swej ma cie rzy stej es -
tra dzie – w Sa li Kon cer to wej Aka de mii
Mu zycz nej im. Ka ro la Li piń skie go we
Wro cła wiu. Bo ga ty re per tu ar or kie stry
obej mu je naj więk sze dzie ła świa to wej
li te ra tu ry mu zycz nej, m.in. sym fo nie Jo -
se pha Hayd na, Lu dwi ga van Beetho ve -
na, Jo han ne sa Brahm sa, Re qu iem Wol -
fgan ga Ama deu sa Mo zar ta, Dzwo ny
Sier gie ja Rach ma ni no wa, Car mi na bu -
ra na Car la Orf fa, a tak że dzie ła kom po -
zy to rów pol skich, m.in. Sta bat Ma ter
Ka ro la Szy ma now skie go, Mis sa pro Pa -
ce Woj cie cha Ki la ra czy Nie szpo ry ludź -
mier skie Ja na Kan te go Paw luś kie wi cza.

Bi le ty do stęp ne w ka sach NFM

44. Festiwal Barbórkowy
Chórów Akademickich
7–10 grudnia 2017
7 grudnia 19:00 Koncert Inauguracyjny

Aula Politechniki Wrocławskiej,
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
Wy stą pią: Pro jekt Mu zycz ny Ame ri ca na,
Big Band Po li tech ni ki Wro cław skiej oraz
Spi ri tu als Sin gers Band

10 grudnia 18:00 Koncert Finałowy
Sa la Ra dia Wro cław, Kar ko no ska 10
Wystąpią: Aka de mic ki Chór Po li tech ni ki
Wro cław skiej; Aka de mic ki Chór Po li tech ni -
ki Ślą skiej w Gli wi cach; Jo an na Do bra kow -
ska – mez zo so pran; Szy mon Szy mik – ba -
ry ton; Ma rek Fronc – or ga ny; Mał go rza ta
Sa pie cha -Mu zioł – dy ry gent
Maurice Duruflé – Requiem, Op. 9
Organizatorzy: Akademicki Chór
Politechniki Wrocławskiej | Wstęp wolny!

fot. Mariusz Mikołajczyk
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