
 

 

 

 

 

 

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej  

Krzyżowa-Music. Music for Europe 
18 sierpnia – 1 września 2019 r. 

Dolny Śląsk (Krzyżowa, Wrocław, Świdnica, Szczawno – Zdrój, Grodziszcze) 

 

 

OPIS FESTIWALU 

 
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej „Krzyżowa-Music” odbędzie się w tym roku już 

po raz piąty. W dniach 18 sierpnia – 1 września 2019 r. do Krzyżowej zjadą muzycy z ponad 

20 krajów świata. Po kilkudniowych warsztatach zaprezentują swoje umiejętności podczas 

koncertów we Wrocławiu, Świdnicy, Szczawnie-Zdrój, Grodziszczu oraz w samej Krzyżowej.  

 

Patronat nad Festiwalem po raz kolejny objęli wspólnie Ministrowie Spraw Zagranicznych 

Polski i Niemiec –  Jacek Czaputowicz i Heiko Maas.  

 

 

Warsztaty z mistrzami 
Podczas festiwalu w Krzyżowej spotka się ponad 50 wyselekcjonowanych młodych 

instrumentalistów („Juniorzy”) oraz kilkunastu renomowanych muzyków („Seniorzy”). Stojący 

przed międzynarodową karierą młodzi muzycy otrzymają szansę gry na równym poziomie 

ze światowej sławy artystami.  

 

Do takich wielkich nadziei muzyki klasycznej należą m.in. pianista Samuel Amstrong (USA), 

klarneciści Pablo Barragan (Hiszpania) i Andrzej Ciepliński (Polska), altowiolistka Karolina 

Errera (Rosja), pianista Adam Golka (Polska), skrzypek Savitri Grier (Wielka Brytania), 

pianistka Julia Hamos (Węgry), altowiolista Daniel Orsen (USA), pianista Yannick 

Rafalimanana (Francja), pianistka Annika Treutler (Niemcy) i skrzypek Stephen Waarts (USA). 

 

Mistrzów reprezentować będą instrumentaliści, m.in.: skrzypaczka Midori (Japonia) - 

zdobywczyni Avery Fisher Prize oraz tytułu „Instrumentaliski Roku" od Musical America, 

koncertujący na całym świecie wiolonczelista Gary Hoffmann (Kanada) – laureat nagrody 

Grammy Award za najlepszy album classical crossover, występująca  

na międzynarodowych festiwalach skrzypaczka Viviane Hagner (Niemcy), urodzony  

w Tel Awiwie skrzypek Shmuel Ashkenasi (USA) – zwycięzca konkursu „Merriweather Post”  

i II nagrody w Międzynarodowym Konkursie im. Czajkowskiego w Moskwie, solista, 

kameralista, profesor i  pianista Jacques Ammon (Chile), doświadczony i utalentowany 

waltornista Radovan Vlatkowic (Chorwacja) - nagrał m.in. dla wytwórni płytowej  

EMI Classics wraz z English Chamber Orchestra pod batutą Jeffrey'a Tate wszystkie koncerty 

waltorniowe Mozarta i Straussa.  

 



Po raz pierwszy w historii Festiwalu muzykom instrumentalistom towarzyszyć będą soliści. 

 

 

Repertuar 
W tegorocznym repertuarze znajdą się utwory takich współczesnych kompozytorów, jak: 

Bacewicz, Debussy, Lutosławski, Paderewski, Penderecki, Strawiński, Szpilman oraz 

klasyków, jak Brahms, Mozart, Schubert, Schumann. Część utworów, które są wykonywane 

podczas koncertów ustalana jest jeszcze przed rozpoczęciem festiwalu. Natomiast 

większość z nich to nowe, autorskie aranżacje znanych utworów, wypracowane podczas 

warsztatów instrumentalnych w Krzyżowej. Skład zespołów kameralnych dobierany jest 

bezpośrednio przez muzyków mistrzów i juniorów podczas warsztatów. Zdarza się,  

że w danym składzie muzycy koncertują jeden jedyny raz w życiu, właśnie w Krzyżowej. 

 

 

Uroczysty koncert w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej  
1 września w Krzyżowej odbędzie się uroczysty koncert z okazji 80. rocznicy wybuchu  

II wojny światowej. Na wydarzenie zapraszają Marszałek Województwa Dolnośląskiego, 

Zarząd Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego oraz Dyrektor Generalny 

Festiwalu „Krzyżowa-Music”. Na koncert zaproszeni zostali również przedstawiciele rządów 

Polski i Niemiec, reprezentanci władz samorządowych, instytucji państwowych i organizacji 

pozarządowych. W repertuarze koncertu znajdą się m.in.: Epitafium katyńskie na orkiestrę 

Andrzeja Panufnika oraz VIII Symfonia h-moll D.759, tzw. Symfonia „Niedokończona" Franza 

Schuberta.  

Koncert będzie w części biletowany. 

 

 

HISTORIA FESTIWALU 

 
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej Krzyżowa - Music odbywa się w Krzyżowej 

cyklicznie od 2015 r. Dyrektorem artystycznym jest światowej sławy niemiecka skrzypaczka 

Viviane Hagner, a dyrektorem generalnym - Matthias von Hülsen, członek Rady Fundacji 

„Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, założyciel i wieloletni dyrektor Festiwalu 

Meklemburgii-Pomorza. 

 

Pomysł na organizację Krzyżowa-Music zrodził się za sprawą koncertującej na całym 

świecie skrzypaczki Viviane Hagner. Jako wielokrotna uczestniczka legendarnego festiwalu 

muzyki kameralnej Marlboro Music dostrzegła ona drzemiący w Krzyżowej potencjał,  

by gościć podobny festiwal w Europie. Marlboro Music zostało założone przez muzyków, 

którzy zmuszeni byli opuścić Europę ze względu na prześladowania nazistów. Krzyżowa była 

z kolei ważnym miejscem oporu przeciwko reżimowi Hitlera i zyskała rozgłos jako miejsce 

polsko-niemieckiego pojednania.  

 

 

 

 

 



KONCERTY 
 

Wstęp na koncerty jest biletowany (ceny biletów: 25-40 zł). 

 

Informacja o sprzedaży biletów na poszczególne koncerty będzie udostępniona na 

stronach: www.krzyzowa-music.eu  oraz www.krzyzowa.org.pl. 

 

Kalendarium koncertów oraz wydarzeń towarzyszących Festiwalowi Krzyżowa-Music 2019:  

 

20.08. – sympozjum w Krzyżowej 

22.08. – koncert otwarcia w Krzyżowej 

23.08. – koncert w Kościele w Grodziszczu 

24.08. – koncert w Krzyżowej 

25.08. – koncert w Synagodze Pod Białym Bocianem we Wrocławiu 

27.08. – sympozjum w Krzyżowej 

29.08. – koncert w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie Zdroju 

30.08. – koncert w Krzyżowej 

31.08. – koncert w Kościele Pokoju w Świdnicy 

01.09. – uroczysty koncert w Krzyżowej w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej 

 

Więcej informacji o Krzyżowa Music: www.krzyzowa-music.eu 

 

Patronat medialny nad piątą, jubileuszową, edycją festiwalu objęły redakcje: TVP Kultura, 

Radio Wrocław, Gazeta Wrocławska, www.wroclaw.pl. 

 

 

Osoba odpowiedzialna za kontakt: 

Katarzyna Maziej – Choińska 

Specjalistka ds. PR 

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego 

Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze 

tel : +48 (74) 85 00 135 

kom : +48 571 203 531 

 

 

http://www.krzyzowa-music.eu/
http://www.krzyzowa.org.pl/
http://www.krzyzowa-music.eu/

