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31 lipca 2019 roku o godz. 19:00��⏰ rozpocznie się XXI Międzynarodowy Festiwal
Muzyki Organowej!����

To jedno z największych i najważniejszych wydarzeń kulturalnych tego typu w
Polsce i w Europie!

Organizatorem głównym koncertów jest Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Fauré
działająca od 2003 roku wraz z ich pomysłodawcą – aktywnie koncertującym na
całym świecie organistą GEDYMINEM GRUBBĄ, który w 2016 roku obchodził 20-lecie
pracy artystycznej.

Fundacja w ciągu wszystkich lat działalności zorganizowała ponad 700 koncertów, a
Gedymin Grubba w 2017 roku został odznaczony przez Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego odznaką honorową ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ��,
a przed kilkoma miesiącami KRZYŻEM ZASŁUGI nadanym przez Prezydenta RP
Andrzeja Dudę za międzynarodową działalność kulturalną na rzecz Polski.��

Sam Festiwal Pelpliński 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! Wydarzenia te mają
charakter solowy, kameralny, chóralny i symfoniczny������, przez co stajemy się w
tym czasie swego rodzaju "letnią filharmonią" tego miejsca.

Z uwagi na trwające prace remontowe w katedrze, główne koncerty festiwalowe
odbywają się w środy od 31.07 do 28.08 w kościele przykatedralnym pw Bożego
Ciała w Pelplinie.

Tradycyjnie na wszystkie koncerty wstęp wolny!����

31.VII ����
Gail Archer - organy /USA/
Barokowy Zespół Overtone /Wrocław/
(skrzypce barokowe, viola da gamba, klawesyn)

7.VIII ����
Kevin Clarke - organy /USA/
a Due /Kraków/Gdańsk/
(flet prosty/obój, wiolonczela)

21.VIII ����
Joerg Abbing - organy /Niemcy/
Contrapunctus /Gdynia/
(sopran, skrzypce, wiolonczela, klawesyn)

14.VIII����
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OGRÓD BISKUPI
Duo Ardente /Kraków/
(wiolonczela, akordeon)
Promocja młodych talentów Gminy Pelplin: Zespół PIRAMIDY

28.VIII����
Gedymin Grubba - organy /Gdańsk/
Ensemble Toccante /Poznań/
(sopran, flet traverso, skrzypce, wiolonczela, klawesyn)
Pozostałe koncerty wg harmonogramu zamieszczonego na stronie festiwalu.

�� www.pelplin.org.pl
�� www.faure.org.pl
�� www.gedymin.org
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https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.pelplin.org.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR3vT0bWK5sBhXmM2t1CX0Fc4wReORxndPUHYZbinyoa46rCn-FVCwDcGdI&h=AT16N8_jjDnm_1xA4RtGpXWiNWK14GqcFnYaI4F3SfrN9V5GmBX4J04YaDJtoYD9Er7epbPDkS_fyKURiddu5DYjI1LezkRZxmNaJVXn61wN48KDIwjVjF20MAJO7aXprdq70hwr2Ogtg70qacdCe-sc_O1ah7_Mcm8zhBppK4HrfFb6dnh2kWtQJy80gHpBQzJUbjdHU145nw6FcOZlgEENdzhWeC-vopJG4yhuy3oq8ae-4eRac_nTmnLZ2GFiQq9gBxg0bjj7BblzDxRvGB285MwCDYKsaFExflz6MZUY0w67gazk1Ll__jznC2CFfLQgB-6W0f7e7SdKDd9zHX_BmKnvTztWLmTMU0AvF3hTrgwP13POgyJcleNpPPXQpWPn4EjnOsV_KCvthLEl8d8fDGsLW3EMt2bBkox5j51YzzsaU1Vp5SiYH7KWoeh0sY63mxj9RN_9idXh4DNUHxNJTbqDLyFfwtG5nDQXEmXoGD1g3hcdKqbEa-pGFDNO9pKwpG1mS5K6XIa0MHFCAMYfhQjHf625Cxg3JrVxJGAZrNsiNw31Tzn9kvs3YeAQr7Mv25ggDQ1K1M6KC0cFFOt58agxwD4C9uTxwSNwJomSyVOpnmWzl34Yrzc0HC4p7ceT
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.faure.org.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR1V0vMGY4chP3OkZHLefVHwPEw-hONFcA2hKByVBjEaxUGLjkvCOEJp7ec&h=AT3gSQd8c8yWIakMhsDFwfPi9pCjdDLKwXQIwBdms2ck6_X2R0K68MjFC02z2XLPWGfzf9sasyieGmJawp0qrNR10T1QtxCg2y4irMsdm45F09USNzRrXWP-K7VuV5DgyC5R-usbwuzjscPGJTtqlbkcwelWbFLFkLDYTcdZkrDSexpM7k1G6klbk71bQA3iiuf3EAU5QbBEqWF9Jinz2Z7PXsFRf5urU6VZpfpIIuXyz6f87wV1-_TGQtqNYEfdUJiGHvv5KaIvcIQP8QxvgfagiTRZrFC1BG-jHkIM8C-_XlQYNXhzPWI83WRvwXe8CgzO6araP-Mfvsu83UqU08bzpPlnRd9MnBHC1_NGOWZkIz81YHPEYBYFVK1RXe5x7fOz5IgHwHCQxoieWqiUkuyvUSC_-8K-Q79t4TlEK2cUkKoOzFkiEz-xE63u35wVIljPbQPHoZimgBB_ICsMWDLy4fG6AQtlkrqFau2r-hAMCt_HaQtXfwF9nVHCovSTxkfxUbet9cQDCK7GjjXDAklAusee1P5djLAd59yzixW4YdyJl-kxlz-4NEr4m-b1-oqyZfbCnTM4u85U6ASTuIBdu_UTettOQ7TheJtBHtjuzOewPEXEtqVufKoS0IoTybCa
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.gedymin.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR3NaivRChRP5ntCM-wYvZVKFJcOPq9i85y7euxiGcYyAGXBOYQcjewnEz4&h=AT2O7uy0k-z3puX0GAKnLzQWpVwfGecT01f6Hkz5eyY1N6NbFLbIHTsBUUHjnRusqU_0_T-YPxh9W8-499jw7J5-w45_NCowxuHX5PgyVcv3zGLkjjlquw0AyZHV1EGlhMEgmcKTyOh7EOJVe3QWM3YicPCllZLDsOL70yaPJLpLbCe0EmqiV64AtxLbQyErLSiFRa7IiTnxgGPI-F0BnVdeNkIcf0hXMjRubSsFSxNeFlPGf2GH0aGoz2aoWdGRPx2BGWL65PvIu9SDbaBv_yTHOKfdpVxBrVb1L1r08ZbF7DIYYSpmOCcF-jtN-Sb-_lhgEzaEmsgfDbuvEZ0KI_sgYpmEzumP6ZCvb4sWqn0uvwjZQ-jwMN48oqC86t4Oqlpa6ypbFIcE0uTmj3DGOPc4VcAsKw09tf_X61HL08J6_9VcemRzrprNiiv7UjrOXAfY11j3PtXG5IQTNmywyJ26HUhepA8-UlYjdEQUJCUAKfF5LVE9PQiFrMdPyVwyQ6OA1rgJqh5KztfKJsyEmWKe8jx3L6gPa3wP5-krHv0tO41XHHX-_x-x1pZ6086Fr3NBfpRWPoZWXuY8zFl4HikBW4n2pOFHaRMtiQPkNrrLT-fBst1vHcdg_wmW4zrpP-Pr
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