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Juz w najbliższą środę odbędzie się pierwszy koncert w
ramach XXII edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki
Organowej w Katedrze w Pelplinie

  
Kategoria - Aktualności 

Data publikacji -30 czerwca 2020 godz. 13:44  

Od 1 lipca do 26 sierpnia 2020 w Bazylice Katedralnej w Pelplinie trwać będzie
kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej. Koncerty w ramach
festiwalu odbywać się będą w każdą środę lipca i sierpnia o godz. 19.00 w
pelplińskiej katedrze.

Pelpliński festiwal trwa nieprzerwanie od 1999 roku. Od wielu lat jest w grupie
największych przedsięwzięć kulturalnych tego typu w Polsce i w Europie,
skupiających artystów i słuchaczy z całego świata. To zarazem (od początku
istnienia!) największe i najważniejsze wydarzenie tego profilu w Diecezji Pelplińskiej
i na całym Kociewiu. W Festiwal zaangażowanych jest aż 11 Diecezji w Polsce, także
kościoły na Ukrainie i Białorusi (m.in. Katedra Grodzieńska), łącznie ponad 70
punktów koncertowych w 6  województwach!

Tylko w ramach Festiwalu, w ciągu ostatnich 21 lat zorganizowano przeszło 600
koncertów z udziałem ok. 1.500 wykonawców z 30 krajów Europy, państw Ameryki
Północnej, Ameryki Południowej, Azji, Australii i Oceanii.

Głównym organizatorem festiwalu jest Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Fauré
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działająca od 2003 roku, a jego dyrektorem i pomysłodawcą od początku istnienia
jest aktywnie koncertujący na całym świecie organista Gedymin Grubba, który w
2021 roku obchodził będzie 25-lecie pracy artystycznej. Fundacja w ciągu
wszystkich lat działalności zorganizowała ponad 700 koncertów, a Dyrektor
Festiwalu w 2017 roku został odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej, w 2019 roku
uhonorowany Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP za międzynarodową działalność
kulturalną na rzecz Polski, a w 2020 roku odznaczeniem kościelnym Pro Ecclesia et
Populo.

W bieżącym roku w ramach XXII edycji Festiwalu odbędzie się w sumie 25
koncertów, w 13 miejscach, z udziałem łącznie ponad 40 wykonawców z 10 Polskich
miast oraz 7 krajów Europy i świata.

HARMONOGRAM KONCERTÓW

1 lipca 2020
 Hijoo Moon - organy /Korea Południowa/
Johannes Garam Liebig - skrzypce /Norwegia/

Hijoo Moon–organy /Korea Południowa/Johannes Garam Liebig –skrzypce
/Norwegia/Violin solo: Johann Sebastian Bach-Violin Sonata 1.
Movement(1685-1750)from no. 1 in G minor, BWV1001 By baroque organ: Jan
Pieterszoon Sweelinck - Ballo del Granduca (1562-1621) Giovanni Picchi -Ballo del
ongaro (1571-1643) Domencio Scarlatti -Sonate in G (1685-1757) Nicolas de Grigny
-Recit de Tierce en Taille from Premier livre d’orgue (1672-1703) Johann Sebastian
Bach -Trio in G, BWV 1027a (1685-1750)-Preludium andfuge in C major, BWV 547
By romantic organ: Johan Svendsen -Romanze (Transcription for violin and organ)
(1840-1911) Edvard Grieg-From Holberg suite, Op.40(1843-1907) (Transcription for
violin and organ)V. Rigaudon Charles-Marie Widor -Final from Organ symphony, No.
6, Op. 42 (1844-1937)HIJOO MOON urodziła się w Incheon w Korei Południowej.
Naukę gry na fortepianie zaczęła u profesorów Ju-On Jun i Hee-Kyung Junw wieku
ośmiu lat. Studiowała na Uniwersytecie Teologicznym w Seulu: organy, klawesyn,
fortepian, dyrygentura, teologia
i muzyka kościelna (licencjat, 1990). Ponadto studiowała grę na organach u prof.
Zsigmonda Szathmáry'egona uniwersytecie muzycznym we Fryburgu (magister,
1993) w Niemczech oraz u prof. Rocusa van den Heuvela w konserwatorium w
Utrechcie (dyplom solisty, 1994). Uczestniczyła w kursach mistrzowskich i brała
prywatne lekcje m.in. u Wolfganga Zerera (Hamburg), Piet Kee (Haarlem), Klausa-
Martina Zieglera (Kassel) i Guy Bovet (Bazylea). Debiutowała w Sejong Center for
the Performing Arts w Seulu w Korei Południowej w 1995 roku. Hijoo Moon ma wiele
nagród i dyplomów; IX Internationale Johann-Sebastian-Bach Wettbewerb Leipzig
oraz Calgary International Organ Festival & Competition. Dała liczne koncerty i
dokonała wielu nagrań jako organistka, klawesynistka i pianistka w swojej ojczyźnie,
a także w Hongkongu, Niemczech, Danii, Portugalii, Holandii, na Węgrzech, w
Izraelu, Szwecji, Finlandii i Norwegii. Pracuje jako kantor i organistka w norweskim
kościele od 1996r. Otrzymała nagrody jako stypendium artystyczne od Norweskiej
Rady Kultury (2014) i Rady Hrabstwa Troms (2013). Od 2008 roku pełni funkcję
organisty katedralnego w katedrze
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w Tromso w Norwegii. JOHANNES GARAM LIEBIG urodził się w Fredrikstad w
Norwegii w 1995 roku. Pierwsze lekcje gry na skrzypcach odbywał pod kierunkiem
Igora Rybaka - ojca zwycięzcy Konkursu Piosenki Eurowizji 2009, Aleksandra Rybaka
- w wieku czterech lat. Studiował grę na skrzypcach u profesora Isaaca
Schuldmanna w Norweskim Uniwersytecie Muzycznym, a obecnie uzyskał tytuł
magistra w dziedzinie muzyki w Tromsø w Norwegii. Opinia publiczna zauważyła
jego osiągnięcia. W 2008 r. Otrzymał dotację kulturalną w gminie Ringebu oraz
stypendium Fundacji Ulicha i Nagrodę Kultury COOP Nord w 2018r.Grał
z wieloma znanymi artystami i zespołami, takimi jak Ole Paus, Arve Tellefsen,
Charlie

Siem, Tine Thing Helseth, Alexander Rybak i Cazadores. Miał szereg występów
solowych,
w tym w ambasadzie USA w Oslo, w sali koncertowej w Oslo oraz wraz z Mińską
Orkiestrą Kameralną, a także na festiwalach. za. Festiwal Muzyczny Uznam, Berlin w
2007r., Festiwal Kultury klasztor Isenhagen w 2007r., Dornumer Nachtorgel
(2001-2009), Międzynarodowy Festiwal Kościelny w Tromsø w 2008 r. Oraz muzyka
kameralna w Sztokholmie w Szwecji. Był solistą podczas uroczystości 17 maja w Sali
Kultury w Tromsø w 2012 roku. Gra także  
z Arctic Philharmonic w Norwegii.Brał udział w kursach mistrzowskich gry na
skrzypcach prowadzonych przez Alfarda Richarda Kraggeruda w 2015r. i prof.
Michaela Vaimana (Kolonia Akwizgranska Szkoła Muzyczna)w 2014r. na
Uniwersytecie w Tromsø, XXXVI Curso Internacional de Musica Antigua de Daroca w
2014r. w Hiszpanii u prof. Francoisa Fernandeza (Paryż) ). Brał udział w transmisji
na żywo w Norwegian Broadcasting Corporation - telewizji i radiu Usługi kultu w
katedrze w Tromsø, 2009-2016.Johannes ma różnorodny repertuar i opanowuje
wszystkie gatunki muzyczne -od muzyki klasycznej po pop i flamenco.

 

-link do platformy festiwalowej na YouTube:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLiFqeXjz-F3UND8DyrGWURDBNRY2GCshR

 

-link do "Zasady bezpieczeństwa podczas koncertów w czasie pandemii COVID-19":

http://www.pelplin.org.pl/pdf/zasady_bezpieczenstwa_COVID.pdf

 

-link do "Oświadczenie o stanie zdrowia wraz z RODO" niezbędne do uczestnictwa w
koncertach:

http://www.pelplin.org.pl/pdf/oswiadczenie_COVID.pdf
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8 lipca 2020
 Tome Olives - organy /Majorka/

15 lipca 2020
 Pavel Cerny - organy /Czechy/

22 lipca 2020
 Bałtycki Kwintet Dęty (flet, obój, klarnet, fagot, róg)

 29 lipca 2020
 Zespół Muzyki Dawnej:
Adela Czaplewska – viola da gamba /Gdańsk/
Bartosz Kokosza – wiolonczela barokowa /Poznań/

5 sierpnia 2020
 Matthias Boehlert - organy /Niemcy/

12 sierpnia 2020
 Stefan Kagl - organy /Niemcy/

19 sierpnia 2020
 Gedymin Grubba - organy /Gdańsk/
Tatiana Szczepankiewicz - sopran /Kartuzy/

26 sierpnia 2020
 Justyna Stanek – obój /Wrocław/
& Kwintet Obojowy "Silesia"

Koncerty Towarzyszące
 Pełna lista koncertów dostępna tutaj

Tradycyjnie na wszystkie koncerty wstęp wolny! (obowiązują aktualne
zalecenia sanitarne)

www.pelplin.org.pl
www.faure.org.pl
www.gedymin.org
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