Podczas dzisiejszego koncertu usłyszymy:
(program koncertu i kolejność wykonywanych utworów może ulec zmianie)

1. Sergiej Rachmaninow – Wariacje na temat Corellego op 42
2. Johannes Brahms – Wariacje na temat Nicolo Paganiniego op. 35,
zeszyt I i II

Recital fortepianowy
Już dzisiaj zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie muzyczne,
które odbędzie 26 października. Usłyszymy muzyczne improwizacje oparte na nietuzinkowych i oryginalnych tematach. Będzie to muzyka nastrojowa, czasami refleksyjna. Będzie to więc spotkanie z jazzem i zespołem Marek Jakubowski Trio
w składzie: Adam Bieranowski (forterpian), Piotr Max Wiśniewski (kontrabas)
i Marek Jakubowski (perkusja). Muzyka jazzowa na stałe wpisała się w formułę
naszych spotkań – liczymy więc, że spotkamy się z wieloma miłośnikami tego gatunku. Więcej informacji na temat organizowanych przez nas imprez znajdą
Państwo na stronie http://www.posm2.poznan.pl/towarzystwo/. Do zobaczenia w październiku!

Aula Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. nr 2
w Poznaniu
Towarzystwo im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu

Tekst i opracowanie: Piotr Jaszczak

28.09.2015, godz. 1800
Koncert objęty jest patronatem medialnym:

Szanowni Państwo, Drodzy Melomani!
W imieniu zarządu Towarzystwa im. Tadeusza Szeligowskiego, jego
członków i sympatyków, serdecznie Państwa witamy na pierwszym w nowym roku
szkolnym koncercie. Po wakacyjnej przerwie zapraszamy do wysłuchania utworów
Johannesa Brahmsa i Siergieja Rachmaninowa w wykonaniu pianisty Cypriana
Sekreckeiego. Przed artystą wystąpią uczniowie naszej szkoły.
Dzisiejszy koncert rozpoczyna już trzeci rok działalności naszego towarzystwa w zakresie artystycznym. Jest to dobry moment, aby w krótki sposób przedstawić nasze plany w tym zakresie. Pragniemy przede wszystkim nadal spotykać się
z Państwem w każdy ostatni poniedziałek miesiąca. Chcemy dać Państwu możliwość słuchania muzyki, która – jak to powiedział Jerzy Waldorf – łagodzi obyczaje. Pragniemy zaprezentować program artystyczny będący odpowiedzią również
na Państwa prośby. W ciągu kolejnych dziesięciu miesięcy spotkamy się z wieloma
artystami, którzy zagrają dla nas utwory kompozytorów muzyki poważnej
i rozrywkowej, łatwej i trudnej. Będą to utwory grane na różnych instrumentach –
usłyszymy m. in. klarnet, saksofon, wiolonczelę, skrzypce, altówkę i fortepian
w rozmaitych połączeniach. Usłyszymy i zobaczymy artystów nowych i tych, których już znamy. Poza organizacją koncertów, pragniemy jeszcze mocniej promować
szkołę, jej uczniów i absolwentów. Chcemy aktywnie wspierać młodych artystów
dając im szanse na udział w licznych konkursach czy przesłuchaniach. Pragniemy
to miejsce, tę szkołę uczynić ważnym elementem życia kulturalnego Śródki. Chcemy,
aby kojarzyło się ona przede wszystkim z Tadeuszem Szeligowskim i jego zamiłowaniem i pasją do muzyki, czego i Państwu gorąco życzymy.

Nasz dzisiejszy wykonawca jest bardzo młodym artystą. Cyprian Sekrecki
urodził się w 1994 roku w Miastku. Od października 2013 roku jest studentem
Akademii Muzycznej w klasie prof. Al. Kledzik i dr. P. Żukowskiego. Kształcił się
w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. F. Chopina w Miastku oraz Państwowej
Szkole Muzycznej II st. im. J. Kaliszewskiej w Zespole Szkół Muzycznych w Poznaniu w klasie prof. A. Kledzik. Pomimo młodego wieku, zdobył już liczne nagrody i wyróżnienia, m. in. pierwsze miejsce i nagroda specjalna w I Ogólnopolskim
Festiwalu Pianistycznym Polskiej Muzyki Współczesnej im. T. Szeligowskiego

w Szczecinie, I miejsce w II Polsko-Niemieckim Turnieju Pianistycznym
im. H Czerny-Stefańskiej w Żaganiu czy wyróżnienie Marszałka Województwa
Dolnośląskiego i wyróżnienie Prezydenta miasta Jeleniej Góry. Jako członek kwintetu zdobył I miejsce w VIII Gdańskim Konkursie Dziecięcej Kameralistyki Smyczkowej i Grand Prix w XX Starogardzkich Spotkaniach Kameralnych. Pianista koncertował również w ramach
polsko-rosyjskich projektów muzycznych („Młodzież Gra Chopina”
w Chojnicach, Tczewie, Poznaniu i Moskwie) i festiwali (VII
polsko-rosyjski festiwal poświęcony 200-leciu urodzin Fryderyka
Chopina, inauguracja koncertu polskich i rosyjskich muzyków w
Państwowym Muzeum Historycznym). Uczestniczył w wielu kursach pianistycznych, m. in. w lekcjach otwartych na Warsztatach Pianistycznych w Moskwie
u R. Uranina, Warsztatach Pianistycznych w Wiedniuczy w mistrzowskich kursach pianistycznych u prof. Luca DeGregorio). Koncertował w Muzeum F. Chopina
w Żelazowej Woli, w Narodowej Akademii Muzycznej Ukrainy im. P. Czajkowskiego w Kijowie. Po poznańskim recitalu zorganizowanym przez nasze towarzystwo, jeden z krytyków muzycznych okrzyknął go nowym wcieleniem Van Cliburna
(zwycięzcy Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. P. Czajkowskiego
w Moskwie). W 2013 roku, w uznaniu dotychczasowej działalności artystycznej,
młody pianista został w rodzinnym mieście wybrany Człowiekiem Roku.

Mamy nadzieję, że dzisiejszy koncert rozpali w Państwu potrzebę stałego
udziału w naszych spotkaniach – zarówno artystycznych, jak i tych odbywających
się bezpośrednio po nich – przy kawie i małym „co nie co”. Zapraszamy i dziękujemy
Państwu za obecność i wspieranie naszych działań, za przychylność i życzliwość!
Liczymy, że przyciągniecie Państwo na kolejne koncerty swoich bliskich i znajomych. Nasze koncerty stwarzają niepowtarzalną okazję do bezpośredniego kontaktu z wykonawcami, czego nie możemy doświadczyć podczas koncertów w innych
miejscach.

