SERDECZNIE ZAPRASZAM
NA 181. KONCERT
PAŁACOWE SPOTKANIA Z MUZYKĄ
W NIEDZIELĘ
27.09.2020. O GODZ. 13.00
W PAŁACU W JABŁONNIE
UL. MODLIŃSKA 105
DYREKTOR
KATARZYNA MOLĘDA
„PERKUSJA WOKÓŁ NAS” KONCERT POŁĄCZONY Z WYKŁADEM I WARSZTATAMI
W ostatnią niedzielę września do Pałacu w Jabłonnie zapraszamy szczególnie serdecznie
dzieci i młodzież. Poznamy bowiem instrumenty tworzące najliczniejszą muzyczną rodzinę na
świecie, czyli instrumenty perkusyjne. Ba, przekonamy się, że sami możemy takim być. Będziemy
mogli poznać rytmy charakterystyczne dla różnych kontynentów, wykonane na pochodzących
z nich tak egzotycznych instrumentach jak choćby popularne w Ameryce Łacińskiej bongosy,
maracasy, cajon, czy też na bębnach afrykańskich. Oczywiście nie zabraknie tych używanych
współcześnie w orkiestrach symfonicznych, jak werbel, czy ksylofon. I co najważniejsze, podczas
prowadzonych przez perkusistę- wirtuoza Marcina Lemiszewskiego warsztatów nauczymy się, jak
wydobywać z wielu z nich dźwięk, a tym samym w praktyce odtwarzać na perkusji ten najstarszy
element muzyki, jakim jest rytm. Zapraszamy!
PATRYCJA SZYMAŃSKA
PROGRAM
Marcin Lemiszewski (ur. 1974) – Tańce na werbel solo
Marcin Lemiszewski - Sonata na perkusję solo
Gustav Peter (1833-1919) - Souvenir de Cirque Renz
Scott Joplin (1868- 1917) - The Entertainer
Wolfgang Amadeusz Mozart (1756-1791)-XI Sonata A-dur, KV 331,cz.3- Alla turca allegretto
Gioacchino Rossini (1792-1868) – Uwertura do opery “Wilhelm Tell”
Johannes Brahms (1833-1897) – Taniec węgierski nr 5
Vittorio Monti (1868-1922) – Czardasz
PRZERWA
Ludowa melodia meksykańska – La Cucaracha
José Fernández Díaz (1908-1979) – Guantanamera
Astor Piazzolla (1921- 1992) - Libertango
Michael Buble (ur. 1975) – Sway With Me
WYKONAWCA:
Marcin Lemiszewski – ksylofon, werbel, instrumenty perkusyjne.
Marcin Lemiszewski – perkusista, ksylofonista, pedagog, kompozytor, autor literatury muzycznej.
Absolwent UMFC w Warszawie w klasie perkusji prof. Edwarda Iwickiego. Wcześniej ukończył
z wyróżnieniem PSM I i II st. im. F. Chopina w Olsztynie w klasie perkusji mgr Karola Jurczaka. Od
wielu lat związany jest z Filharmonią Narodową w Warszawie. Jako perkusista współpracuje
z licznymi instytucjami kultury, Teatrem Wielkim, Sinfonią Varsovią, Mazowieckim Teatrem
Muzycznym im. Jana Kiepury. Współpracował z orkiestrami Opery Narodowej, Filharmonii

Narodowej, Warszawskiej Opery Kameralnej, Filharmonii Olsztyńskiej i Płocką Orkiestrą
Symfoniczną. Ma na swoim koncie liczne publikacje muzyczne na instrumenty perkusyjne,
klawiszowe, dęte, do rytmiki wydawane w Polsce i w Niemczech i cieszące się dużym uznaniem
i popularnością. Zasiada w jury konkursów i festiwali muzycznych. Jest przewodniczącym
prestiżowego konkursu - Jugend musiziert (Regionalwettbewerb) na Polskę. Był prowadzącym
w programie edukacyjnym Telewizji Polskiej „Szkoła z TVP”. Jego lekcje zebrały wiele pochlebnych
recenzji w mediach. Marcin Lemiszewski jest znakomitym solistą – ksylofonistą, jednym z niewielu
– jeśli nie jedynym w Polsce – perkusistą specjalizującym się w grze na tym instrumencie. Jego
solowy album „Tańce” z roku 2000 wydany następnie również jako „Klasyka na wesoło” zyskał
nominację do nagrody polskiego przemysłu fonograficznego. Posiada bogaty repertuar od muzyki
klasycznej po rozrywkową. W czasie koncertów ma doskonały kontakt z publicznością
a wirtuozowsko wykonywane dzieła muzyczne przepojone są energią i witalnością. Jest
znakomitym showmanem. Koncertuje w kraju i za granicą.

Kolejne „Pałacowe spotkania z muzyką” 18.10.2020.- „Wokół Beethovena” Koncert w ramach
obchodów Roku Beethovenowskiego. Wykonawcy: Berten D’Hollander – flet , Jakub Tchorzewski
– fortepian.
Po koncercie „Salon naukowy”- „Głosmisja relaksacyjna. Relaksacja, naturalny oddech, praca z
ciałem, zdrowy głos.” Wykład i warsztaty poprowadzi dr Julia Laskowska z Akademii Muzycznej im.
Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Zapraszamy!
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