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Zapraszamy na koncert Orkiestry Kameralnej Progress w ramach II Festiwalu
Muzycznego Niepodległa Wielu Wymiarów. Koncert pod tytułem „Polska muzyka
filmowa” odbędzie się 6 października 2019 r. o godz. 17.00 w Miejskim Ośrodku
Kultury w Pelplinie.

Wstęp wolny!

Orkiestra Kameralna Progress to młody, dynamicznie rozwijający się zespół
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założony w 2009 roku przez dyrygenta Szymona Morusa. Współtworzą go
utytułowani soliści, kameraliści, laureaci wielu ogólnopolskich i międzynarodowych
konkursów. Od początku swojego istnienia Orkiestra związana jest z miastem
Tczew, w którym rokrocznie daje cykle koncertowe tworząc trzon życia kulturalnego
w regionie. O licznych sukcesach zespołu świadczy udział w znaczących
wydarzeniach muzycznych nie tylko Pomorza, ale i całego kraju. Naczelną ambicją
muzyków jest łączenie różnych Kultur, Narodów i regionów Polski. W kwietniu 2013
roku orkiestra wzięła udział w międzynarodowym projekcie upamiętniającym 70
rocznicę powstania w getcie warszawskim z dużym powodzeniem prezentując
podczas koncertu w Berlinie Requiem niemieckie J. Brahmsa oraz Ocalałego z
Warszawy A. Schonberga. W tym samym roku zespół uroczyście inaugurował
otwarcie nowej sali koncertowej Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie
prawykonując dzieło Karola Nepelskiego.

Od początku swego istnienia Orkiestra współpracuje z Akademią Muzyczną im.
Stanisława Moniuszki w Gdańsku biorąc udział w koncertach kompozytorskich
organizowanych przez uczelnię. W trakcie swej pięcioletniej działalności Orkiestra
Kameralna Progress występowała na licznych festiwalach muzycznych w Polsce
takich m.in. jak: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej we Fromborku,
Międzynarodowy Festiwal Kultury i Sztuki w Helu, Dobrodzień Classic Festiwal
prezentując się w intrygujących interpretacjach muzyki klasycznej i rozrywkowej. Od
początku swej działalności Orkiestra współpracuje z Telewizją Polską biorąc udział w
widowiskach słowno-muzycznych transmitowanych na żywo m.in.: „Szukamy
stajenki” do tekstów Jacka Kaczmarskiego, czy „Solidarność to znaczy jeden i
drugi”.

Szczególne miejsce w repertuarze Zespołu zajmuje muzyka współczesna, której
promowanie jest naczelnym priorytetem jej dyrektora artystycznego. Orkiestra
Kameralna Progress dokonała licznych prawykonań utworów polskich kompozytorów
młodego pokolenia m.in.: Agnieszki Stulgińskiej, Pawła Kwapińskiego, Artura Guzy,
Karola Nepelskiego. W roku 2014 w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie dokonała
prawykonania Opery Kaszubskiej Rebeka Michała Dobrzyńskiego do libretta
Tomasza Fopke w ramach ogólnopolskiego roku Oskara Kolberga.

Z Orkiestrą Kameralną Progress w roli solistów występowali m.in.: słynny skrzypek,
ostatni uczeń Davida Oistracha - Michael Vaiman, czy też solistka Metropolitan
Opera w Nowym Yorku - Miroslava Yordanova.

Zespół brał również udział w nagraniach muzyki filmowej Bruno Lohengrena, oraz
kolęd kaszubskich w aranżacji Macieja Bolewskiego.

 

Od 2013 roku Orkiestra Kameralna Progress działa pod patronatem Pomorskiego
Stowarzyszenia Musica Giovane, którego celem jest współpraca z instytucjami
kultury, zespołami i indywidualnymi artystami w celu tworzenia wspólnych
przedsięwzięć łączących muzykę z poezją, teatrem i obrazem.
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Foto. www.orkiestraprogress.pl
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