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6-7 listopad - etap III
Ogólnopolskie Warsztaty Muzyki Kameralnej 

„Partnerstwo w muzyce”
W  trakcie III etapu konkursu prof. Jerzy Marchwi ski  z Uniwersytetu Muzy-
cznego Fryderyka Chopina w Warszawie poprowadzi Ogólnopolskie Warsz-
taty Muzyki Kameralnej „Partnerstwo w muzyce.” Zapraszamy serdecznie! 
(6-7 listopad od godz.10.00, PZSM, ul. Gda ska 71, aula im. Jana Paw a II).

PIOTR NOWAK 
z bydgoskiej 

Klasy Talentów 
w III etapie!!!



Z OSTATNIEJ CHWILI... Podczas zmaga  estradowych I i II etapu m odzi 
piani ci mieli okazj  do zaprezentowania swoich talentów, dojrza o ci muzycznej, 
a tak e co niezwykle wa ne, techniki i sprawno ci warsztatowej. Wyró niali si  oso-
bist , re  eksyjn , intymn  wr cz wypowiedzi  muzyczn . Jury Konkursu ocenia o 
interpretacje uczestników na podstawie opracowanego przez Przewodnicz cego Jury 
regulaminu. Do III etapu odbywaj cego si  6 i 7 listopada br. w Sali Koncertowej 
Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy (ul. Andrzeja Szwalbego 6). Jury zakwali  -
kowa o sze cioro utalentowanych, m odych pianistów: Macieja Wota (19 lat), Krzysz-
tofa Ksi ka (19 lat) Li Boruna (17 lat), Ann  Sza uck  (20 lat), Tomasza Rittera (16 
lat),  Piotra Nowaka (18 lat). Finali ci wykonaj  wybrane koncerty fortepianowe. 
Pianistom towarzyszy  b dzie Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej pod 
dyrekcj  Iana Hobsona (USA). Warto zaznaczy , i  wybitny dyrygent i pianista ma-
j cy w swym repertuarze ponad sto koncertów fortepianowych od wielu edycji zwi -
zany jest z Mi dzynarodowym Konkursem M odych Pianistów „Arthur Rubinstein
in memoriam” w Bydgoszczy. 

III ETAP/3rd STAGE, 6-7.11.2011, godz. 18.00/06.00 p.m.
Filharmonia Pomorska, ul. A. Szwalbego 6

6.11.2011 

WOTA MACIEJ (POLSKA) F. Chopin – II Koncert f-moll op. 21, KSI EK 
KRZYSZTOF (POLSKA) S. Rachmaninow – II Koncert c-moll op.18 LI BORUN 
(CHINY) P. Czajkowski – I Koncert b-moll op.23

7.11.2011

SZA UCKA ANNA (POLSKA) C. Saint-Saëns – II  Koncert g-moll op.22, 
RITTER TOMASZ (POLSKA) L. van Beethoven – III Koncert c-moll op.37,
NOWAK PIOTR (POLSKA) P. Czajkowski – I Koncert b-moll op.23

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej Powstala 
w niespe na rok po zako czeniu II wojny wiatowej. Osi gn a wysok  pozycj , 
czego dowodem sa liczne koncert z najwy szej klasy dyrygentami.Orkiestra ta po-
siada bardzo du y dorobek artystyczny w tym wiele tournée zagranicznych. Maj c 
do dyspozycji sal  koncertow  z fenomenaln  akustyk , która pod tym wzgl dem 
nale y do jednych z najlepszych w Europie, OSFP dokona a wiele nagra  profesjo-
nalnych wydawnictw muzycznych, które zdoby y cenne nagrody. 



RÓŻNOŚCI „Nie mog am powstrzyma  si  od patrzenia na jego d onie. 
By y niemal kwadratowe [...] Ma y palec mia  d ugo  wskazuj cego, 
a rodkowy by  troch  d u szy. Na ma e palce mia  na o one kapturki 
z twardego wosku, najwidoczniej by y wra liwsze ni  pozosta e.” (Ma-
ria K. Gordon-Smith) @ Zapytano kiedy  Artura Rubinsteina, co by o 
dla niego najtrudniejsze, kiedy uczy  si  gra  na fortepianie. Wirtuoz 
odpowiedzia :- Op ata lekcji

Mówią, że... „Po klawiaturze porusza si  ze zr czno ci  linoskocz-
ka!” (o Xu Zi), „ ywa dynamika…elektryzuj ce wykonanie!”(s uchacz 
o Tomaszu Ritter) „D wi k fortepianu by  soczysty, wypiel gnowany, na-
sycony ekspresj . Bajkowe, poetyckie granie!” (o Nakaya Sayaka) „Trzeba 
mie  wiadomo , e przy najwi kszym skupieniu zawsze si  co  traci, nie 
tylko nuty. To, jakie wra enie odnosi publiczno  to osobna sprawa, bo kiedy 
nawet czujesz, e by o fatalnie publika czasem jest zachwycona...” (uczest-
nik z Polski) „Najwa niejsze, czy muzyk jest w stanie co  poprzez muzyk  
przekaza , czy nie.” (pianista-s uchacz) „Je li jeste  muzykiem i osobowo-
ci  zaraz mo esz mie  charakterystyczny dla siebie sposób grania. (o Annie 

Sza uckiej) „Pewnie z pasj , mocnym d wi kiem, z silnym zrozumieniem 
tekstu” (s uchacz o Macieju Wota).

Koncert laureatów  Ju  teraz zapraszamy wszystkich melomanów
do przybycia we wtorek 8 listopada  br. na Koncert Laureatów po czony 
z wr czeniem nagród, który odb dzie si  o godzinie 19.00 w Sali Koncerto-
wej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, ul. Andrzeja  Szwalbego 6.



Psycholog pomoże młodym artystom W Pa stwowym Zespole 
Szkó  Muzycznych dzia a Regionalne Centrum Psychologii Muzyki „Fer-
mata”. Jako jedyne w regionie kujawsko-pomorskim udziela fachowej 
pomocy psychologicznej dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli szkó  
muzycznych, otacza szczególn  opiek  osoby uzdolnione muzycznie. 
Niezwykle wa n  dzia alno ci  „Fermaty” jest organizacja ciesz cych 
si  du ym zainteresowaniem Ogólnopolskich Konferencji Psychologicz-
nych Szkolnictwa Artystycznego pod patronatem wybitnej prof. dr hab. 
Marii Manturzewskiej i Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

Kulinarna partytura Neli Potrawa my liwych inaczej bigos to 
danie, które sprawdza si  w ka dych warunkach. Aniela Rubinstein, ona 
genialnego pianisty Artura Rubinsteina, poddawa a go nie raz pod ocen  
mi dzynarodowego gremium i zawsze wychodzi a z tego sprawdzianu zwy-
ci sko. W swojej ksi ce „Kuchnia Neli” pisze tak: „Podczas pierwszego 
przyj cia, które wydali my w Pary u w naszym mieszkanku na Montmartrze 
w 1932 roku, zdecydowa am si  poda  w a nie bigos. Wyra  nowanym przy-
jacio om Artura smakowa  on tak bardzo, e wkrótce sta  si  moim plat de 
résistance. Nic te  dziwnego, e poda am go równie  podczas pierwszego na-
szego przyj cia w Hollywood, na które przyby  ca y zespó  „Ballets Russes” 
oraz ludzie wiata  lmu. 

PAMIĄTKI Z KONKURSU!!! 
Musisz je mieć! Płyty, książeczki 

Menu Anieli Rubinstein City Hotel Bydgoszcz wprowadzi  do karty 
Restauracji w dniach od 3 do 8 listopada specjalne „Menu Anieli Rubinstein”.

Uwaga, konkurs dla uczniów! Organizatorzy Mi dzynarodowego 
Konkursu M odych Pianistów „Arthur Rubinstein in memoriam” og aszaj  kon-
kurs na najlepsz  recenzje dla uczniów szkó  muzycznych II stopnia. Kategorie 
konkursu: 1. dowolnie wybrane wyst py uczestnków 2. najlepsze wykonanie 
utworu K. Szymanowskiego (II etap). Recenzje nale y przes a  do 8.11.2011 do 
godz.16.00 na adres mailowy dyrektor@szkolamuzyczna.bydgoszcz.pl. 


