Na kolejne w tym roku szkolnym „Spotkanie z żywą muzyką”, zapraszamy Państwa 24 października 2016 roku (nie jak zazwyczaj w ostatni poniedziałek miesiąca, ale w przedostatni). Będzie to koncert jazzowy w wykonaniu kwartetu Skicki – Skiuk
w składzie: Dariusz Rubinowski (saksofon), Jakub Miarczyński
(perkusja), Roman Chraniuk (kontrabas), Jakub Mizeracki
(gitara). Młodzi muzycy są laureatami Grand Prix tegorocznego
festiwalu Jazz nad Odrą. Już dzisiaj prosimy zarezerwować sobie
czas na ten wspaniały występ. Wszystkie informacje na temat naszej działalności, planowanych koncertów i relacji z nich, znajdą
Państwo na stronie internetowej:
http://www.towarzystwo-szeligowskiego.pl

Jan Czaja
wiolonczela

Yang Xu
fortepian

Towarzystwo im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu

Koncert objęty jest patronatem medialnym:

Mecenas sztuki:

Aula Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. nr 2
w Poznaniu
26.09.2016, godz. 18 00

Drodzy Melomani,
Dzisiejszym koncertem rozpoczynamy kolejny już, czwarty
sezon artystyczny Towarzystwa im. Tadeusza Szeligowskiego.
Formuła naszych koncertów pozostaje bez zmian to znaczy,
że przed występem artystów prezentują się uczniowie „Szeligowskiego”. Bez zmian to znaczy także, że obejmuje ona zarówno duży
szacunek dla sztuki jak i rodzinną, domową wręcz atmosferę. Dzięki
zaangażowaniu członków Towarzystwa, którzy na każdy koncert
przygotowują kawę i pyszne domowe ciasto, możemy wymienić
poglądy i spostrzeżenia, możemy porozmawiać zarówno z młodymi
jak i starszymi artystami. Wydaje nam się, że koncerty te wpisały
sie już klimat szkoły, Śródki i okolic. Życzymy Państwu wielu miłych wrażeń związanych z muzyką i mamy nadzieję, że polecą Państwo naszą działalność swoim znajomym i przyjaciołom.
Z wyrazami szacunku
Członkowie Towarzystwa im. Tadeusza Szeligowskiego

Program koncertu:
Józef Haydn
Koncert wiolonczelowy D-dur Hob. VIIb:2 cz. 1 Allegro moderato
Antoni Dworzak
Koncert wiolonczelowy h-moll op. 104 cz. 1 Allegro
Franciszek Liszt
Rapsodia węgierska cis-moll nr 2
Fryderyk Chopin
Andante spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22

Jan Czaja
Swoją edukację muzyczną związał z kilkoma
ośrodkami. Ukończył studia Master of Music
w klasie profesora Markusa Nyikosa na Uniwersytecie Sztuk (Universität der Künste)
w Berlinie. Wcześniej kształcił się pod okiem
profesora Stanisława Firleja w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
oraz ukończył Poznańską Ogólnokształcącą
Szkołę Muzyczną II st. w klasie doktora Tomasza Lisieckiego. Jest laureatem wielu nagród
na konkursach wiolonczelowych, m.in. IX Ogólnopolskiego Konkursu
Wiolonczelowego im. Dezyderiusza Danczowskiego czy Międzynarodowego Konkursu im. Antonio Janigro w chorwackim Poreču. Był
także stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydenta Miasta Wrocławia, Rektora AM we Wrocławiu, laureatem Programu Stypendialnego "Młoda Polska" oraz Nagród Miasta Poznania.

Yang Xu
Urodziła się w listopadzie 1991 roku
w Qinhuangdao w Chinach i rozpoczęła naukę
gry na fortepianu w wieku lat 5. Po ukończeniu
Konserwatorium Muzy-cznego XingHai w Guangzhou przyjechała do Polski, by studiować
na Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie
prof. Alicji Kledzik i dr. Piotra Żukowskiego.
W roku 2015 uzyskała dyplom magistra z wyróżnieniem a także wykonała 1 Koncert Fortepianowy Johannesa Brahmsa z towarzyszeniem
Orkiestry Filharmonii Poznańskiej. Brała udział w wielu kursach mistrzowskich oraz festiwalach w Polsce, Austrii oraz Chinach. Obecnie
kontynuuje naukę na poznańskiej uczelni, jako pierwsza w historii studentka roku podyplomowego.

