
KONCERT I PERFORMANCE TANECZNY
Kwartet na koniec czasu
Olivier Messiaen (1908-1922)
15 stycznia 2016 r. | godz. 19:00
Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN

Zgorzelec, Koźlice 1

---------------------------

W tym roku tradycyjny koncert po raz pierwszy zostanie wzbogacony o performance taneczny. Młode 
tancerki z Niemiec, Polski i Szwajcarii wykreują niepowtarzalne widowisko tańca współczesnego, które 15 
stycznia jednocześnie będzie miało swoją prapremierę. Dzieło O. Messiaena "Kwartet na koniec czasu" 
zostanie w tym roku wykonane przez młode artystki, pochodzące z Francji, Włoch i Austrii.

Niezwykły wieczór 15 stycznia rozpocznie równie wyjątkowe dzieło "Cloches d'adieu, et un sourire... in 
memoriam Olivier Messiaen". Autor tego dzieła, Tristan Murail, skomponował je tuż po śmierci O. 
Messiaena, swojego mistrza i nauczyciela. Wykonanie tego utworu stanowi wstęp do przyszłej współpracy z 
Tristanem Murailem, który na rok 2017 planuje stworzenie dla Meetingpoint Music Messiaen nowej 
kompozycji muzyki współczesnej. Utwór "Cloches d'adieu, et un sourire... " zostanie wykonany przez młodą 
pianistkę pochodzącą ze Zgorzelca, Justynę Chmielowiec. 

Koncert otworzy nasz gość honorowy, Scott Perkins (Asystent na Uniwersytecie Artystycznym DePauw / 
stan Indiana, USA), 

KWARTET NA KONIEC CZASU (O. Messiaen):

Flavia Feudi (Włochy) - klarnet

Bérengère Le Boulair (Francja) - skrzypce
Laure-Hélène Michel (Francja) - wiolonczela
Judith Valerie Engel (Austria) - fortepian
Susanna Grob (Szwajcaria) - taniec
Marlene Kahl (Niemcy) - taniec
Monika Kozaczka (Polska/Niemcy) - choreografia

CLOCHES D'ADIEU, ET UN SOURIRE... (Tristan Murail):

Justyna Chmielowiec (Polska) - fortepian

------------------------

Przedsprzedaż biletów:
Miejski Dom Kultury, Zgorzelec ul. Parkowa 1

 
Ceny biletów:
normalny: 40 zł (przed koncertem: 45 zł)

ulgowy*: 30 zł (przed koncertem: 35 zł)
szkolny**: 10 zł (przed koncertem: 15 zł)

* emeryci, renciści, os. niepełnosprawne, os. bezrobotne
** uczniowie, studenci

 
Autobus (4 zł) - odjeżdża z przystanku Busbahnhof Görlitz, Demianiplatz  (obok Muzeum 

Kaisertrutz) o godz. 18:00 i 18:15. Autobus zatrzymuje się na wszystkich przystankach w Zgorzelcu w 
kierunku Centrum.

------------------------
Koncert odbywa się pod patronatem Burmistrza Miasta Zgorzelec i Nadburmistrza Miasta 
Görlitz.


