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III edycja koncertów fortepianowych na Szachownicy już w maju i czerwcu.
W każdą środę o godzinie 18, począwszy od 7 maja, najzdolniejsi uczniowie i absolwenci
poznańskich szkół muzycznych zagrają na otwartych dla publiczności koncertach
w przestrzeniach Starego Browaru. W ciągu dwóch miesięcy usłyszymy aż 24 pianistów
i najpiękniejszą muzykę fortepianową Bacha, Beethovena, Liszta, Schumanna czy Fryderyka
Chopina.
Każda z poznańskich szkół muzycznych zaprezentuje swoich najbardziej uzdolnionych uczniów,
a z recitalami solowymi wystąpią doskonale już znani poznańskiej publiczności pianiści Filip Wałcerz
i Piotr Żukowski oraz, po raz pierwszy, uczestnicy poprzednich edycji. Łukasz Byrdy wystąpił
w pierwszej edycji „Młodych wirtuozów”, jako uczeń klasy maturalnej Ogólnokształcącej Szkoły
Muzycznej im. Jadwigi Kaliszewskiej w Poznaniu. Teraz już jako student poznańskiej akademii
muzycznej, oraz laureat kilku pierwszych nagród na konkursach pianistycznych na całym świecie,
wystąpi z solowym recitalem. Podobnie młodziutka Barbara Perzyńska, w drugiej edycji „Młodych
wirtuozów” reprezentowała swoją szkołę, a 18 czerwca, wraz ze starszą siostrą Julią, również
uzdolnioną pianistką - studentką Poznańskiej Akademii Muzycznej, wystąpi ze specjalnie
przygotowanym repertuarem solowym i na cztery ręce. Zarówno Łukasz Byrdy jak i siostry Perzyńskie
pracują pod czujnym okiem wybitnego profesora, Waldemara Andrzejewskiego.
Koncerty w cyklu „Młodzi wirtuozi na Szachownicy” mają charakter 45-minutowych otwartych,
niezobowiązujących popołudniowych koncertów, na wzór koncertów w warszawskich Łazienkach.
Dla publiczności to wspaniała okazja aby w środku tygodnia, w nietypowych okolicznościach, oderwać
się na chwilę od codzienności i pozwolić sobie na chwilę relaksu przy dźwiękach fortepianu. Każdy
występ poprzedza wprowadzenie pomysłodawcy i kuratora wydarzenia Filipa Wałcerza oraz
jednego z zaproszonych pedagogów. Publiczność ma do dyspozycji specjalnie przygotowane
miejsca na widowni lub w okalających Szachownicę kawiarniach.
Cykl koncertów młodych, utalentowanych pianistów wywodzących się z poznańskich uczelni to kolejne
ogólnodostępne przedsięwzięcie edukacyjno-artystyczne Starego Browaru. Podobnie jak inne
realizowane tutaj działania wpisuje się ono w ideę 50:50 – bazę filozoficzną wszystkich projektów
Grażyny Kulczyk, zakładającą, że 50% każdego przedsięwzięcia stanowi sztuka, a drugie 50%
determinuje specyfika danego przedsięwzięcia, w tym wypadku biznes – Stary Browar. Dzięki takiemu
podejściu w miejscach takich jak Stary Browar możliwe jest doświadczanie sztuki w zwykłych,
codziennych sytuacjach.
Młodzi wirtuozi na Szachownicy - III edycja. Program:
7 maja - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. J. Kaliszewskiej i Państwowa Szkoła Muzyczna
II st. im. F. Chopina w Zespole Szkół Muzycznych w Poznaniu: Jan Gzella, Kamil Pietrzak, Jan
Kanty Mikosz, Mikołaj Thiel
14 maja - Piotr Żukowski - recital
21 maja - Filip Wałcerz - recital
28 maja - Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Mieczysława Karłowicza
w Poznaniu: Zuzanna Knopkiewicz, Mateusz Kowalski, Małgorzata Poślednia, Weronika
Wąsowska, Aleksandra Zagórska, Maria Zdziebkowska
4 czerwca - Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Mieczysława Karłowicza
w Poznaniu: Julia Dmochowska ,Barbara Dondajewska, Zofia Jamróz, Kacper Suchanek, Joel
Okraku, Adam Witlewski
11 czerwca - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. Jadwigi Kaliszewskiej w Zespole Szkół
Muzycznych w Poznaniu: Agata Swobodzińska, Magdalena Szymenderska, Katarzyna Wit
18 czerwca - Julia i Barbara Perzyńskie - recital
25 czerwca - Łukasz Byrdy – recital
środy, godz. 18:00, Szachownica, Stary Browar, czas trwania: 45 min., miejsca siedzące, wstęp wolny
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