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Z zaproszeniem
na Wielkà Gal´ Tenorów

Z ˚YCIA MIASTAZ ˚YCIA MIASTA

Dyrektor festiwalu Dariusz Stachura - polski Êpiewak
operowy, tenor nazywany polskim Pavarottim, przygo-
towa∏ bardzo bogaty program festiwalowy, o czym
opowiedzia∏ naszej redakcji:

W tym roku wzbogacamy Festiwal. Obok wyst´pów
w muszli koncertowej, odb´dà si´ a˝ cztery koncery
w Teatrze Letnim. WÊród wieczorów festiwalowych,
7 lipca us∏yszeç b´dzie mo˝na koncert z muzykà, ale
i poezjà rosyjskà. 8 lipca czeka nas benefis mojej Pani
profesor Haliny Romanowskiej - pierwszy sopran sce-
ny ∏ódzkiej o tak pi´knym g∏osie. Tej wybitnej diwie
operowej towarzyszy∏ b´dzie jej dawny partner ze sce-
ny - baryton Jerzy Jadczak, który Êpiewa∏ w niemal
wszystkich znaczàcych teatrach na Êwiecie. Us∏yszymy
równie˝ uczniów, podopiecznych prof. Romanowskiej.
Trzeci wieczór to konkurs wokalny - „Bitwa o kryszta∏
ciechociƒski”. W ostatnich latach stopniowo wpro-
wadza∏em konkurs na scen´ - wybieraliÊmy, wraz
ze sponsorami Festiwalu, burmistrzem Leszkiem
Dzier˝ewiczem oraz publicznoÊcià, najlepsze trzy
g∏osy na scenie. W tym roku powo∏ane zostanie hono-
rowe jury, a jego przewodniczàcà b´dzie Izabela
K∏osiƒska - pierwszy sopran Opery Narodowej, dyrek-
tor castingowy Teatru Wielkiego w Warszawie. 10 lip-
ca odb´dzie si´ wielka gala - spotkanie z basami
i z gwiazdà, którà b´dzie Aleksander Teliga. Podczas
koncertu pt. „Za˝yj tabaki”, kojarzàcym si´ oczywiÊ-
cie z arià Sko∏uby, zobaczyç b´dzie mo˝na ma∏e show
dwóch basów, wystàpià Aleksander Teliga i Grzegorz
Szostak. Na scenie towarzyszyç im b´dà dwie sopra-
nistki i ja. 11 lipca z kolei publicznoÊç weêmie udzia∏
w wieczorze mi´dzynarodowym - na ciechociƒskiej
scenie pojawià si´ dwaj tenorzy z Mo∏dawii: Ion Ti-
mofti oraz Igor Turcan. Podczas koncertu nie zabrak-
nie w∏oskich arii. Panom na scenie towarzyszyç b´dà
pi´kne, m∏ode g∏osy, laureatki moich konkursów

organizowanych we W∏oc∏awku i w Ciechocinku:
Aleksandra Wiwa∏a, Aleksandra Olczyk oraz Alina
Adamska. 12 lipca w Teatrze Letnim b´dzie mia∏
miejsce spektakl mojego autorstwa i re˝yserii pt. „By∏
sobie dziad i baba - w kontuszu i z humorem”. Po-
jawià si´ artyÊci sceny ∏ódzkiej z towarzyszeniem
zespo∏u kameralnego im. Jana Kiepury. G∏ównie us∏y-
szymy pieÊni polskich kompozytorów: Kar∏owicza,
Moniuszki, Chopina.

Zapraszamy Paƒstwa serdecznie do udzia∏u
w wieczorach festiwalowych!

Bilety na koncerty w Teatrze Letnim
w cenie 50 z∏

nabyç mo˝na telefonicznie: 602 459 439
(w godz. 17.00-20.00)

lub mailowo: accordo1234@wp.pl

Od 7 do 12 lipca czeka nas w Ciechocinku prawdziwa uczta muzyczna! W tych dniach w uzdrowisku
odbywaç si´ b´dzie XI Wielka Gala Tenorów.


