


Burmistrz Paweł Pirek
Po raz czwarty gościć będziemy festiwal Belle Voci w Brzegu Dolnym. Coroczne 
święto muzyki zyskało grono wiernych sympatyków. Również w tym roku zapraszamy 
na siedem koncertów w wykonaniu Orkiestry Festiwalowej oraz znakomitych gości. 
Podczas koncertów tegorocznej edycji Festiwalu BelleVoci usłyszą Państwo 
najznakomitsze utwory z kanonu muzyki poważnej. W tych dniach w ogrodach 
pałacowych Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury rozbrzmiewać będzie m.in. muzyka 
Mozarta, Szuberta i Vivaldiego. W tym roku obchodzimy 200. rocznicę urodzin 
Stanisława Moniuszki, jego twórczości poświęcony będzie czwarty festiwalowy 
wieczór, który uświetni gość honorowy. Festiwal zakończy się 4 sierpnia koncertem 
arii i duetów z najpopularniejszych oper. 
W muzyczną podróż zabierze nas, dobrze znana dolnobrzeskiej publiczności, 
Orkiestra Kameralna Filharmonii Sudeckiej pod dyrekcją dyrygenta Bartosza 
Żurakowskiego oraz wielu gości występujących na co dzień na najlepszych scenach 
polskich i zagranicznych. 

Drodzy Mieszkańcy! 

Zapraszam do wysłuchania wszystkich koncertów. Festiwal BelleVoci na stałe 
wpisał się w kalendarz wydarzeń kulturalnych naszego miasta. Co roku spotykamy 
się w niezwykłej scenerii ogrodów pałacowych, by wspólnie przeżywać sztukę. 
Festiwalowe letnie wieczory to  
okazja nie tylko do refleksji, ale również 
do spotkań, rozmów i obcowania ze  
znakomitą sztuką. Zapraszam i życzę 

niezapomnianych wrażeń! 



Dyrektor Generalna Festiwalu Danuta Chłód

Wielce Szanowni Państwo!

Każda kolejna edycja naszego muzycznego święta, jakim jest Międzynarodowy 
Festiwal Muzyczny BelleVoci, jest znaczącym etapem w jego rozwoju. Nieustannie 
dążymy do zbudowania ogólnopolskiego, a nawet światowego prestiżu festiwalu 
nie tylko za sprawą ambitnego repertuaru, który zaspokaja nawet najbardziej 
wyrafinowane gusta melomanów, ale także poprzez obecność znakomitych artystów, 
którzy na co dzień występują na najbardziej prestiżowych salach koncertowych na 
świecie. Już za kilka dni nasz Brzeg Dolny rozbrzmi muzyką, która jest najwyższą 
mową ludzkości i która zabierze nas bez wątpienia w dalekie przestrzenie transcendencji.  
Gościć będziemy wybitnych artystów aż z 7 krajów. Podczas siedmiu wieczorów 
koncertowych w ogrodach pałacowych zabrzmi muzyka Mozarta, Verdiego,  
Czajkowskiego, Beethovena, Schuberta, Rachmaninova, a nade wszystko muzyka 
polska. I tak, w tym roku, ze szczególnym namaszczeniem będziemy świętowali 
rok Stanisława Moniuszki.
Zapraszam Państwa na kolejne – czwarte - wyjątkowe wydarzenie muzyczne do 
ogrodów pałacowych, gdzie pośród uroków przyrody będziemy rozkoszowali się 
sztuką muzyczną w najszlachetniejszej jej postaci.

Drodzy Melomani!
Szanowni Państwo!

Z wielką radością przekazuję na Państwa ręce repertuar festiwalowy. Jest on jak 
zawsze wynikiem moich nieustannych, corocznych poszukiwań artystów, którzy  
swoim najwyższym kunsztem wykonawczym wzbudzą nasz zachwyt podczas 
czwartej już edycji festiwalu BelleVoci. To święto muzyki, na stałe już wpisało 
się na listę wydarzeń ważnych w środowisku muzycznym w kraju i za granicą.  
Międzynarodowy Festiwal Muzyczny BelleVoci znajduje się na muzycznej mapie, 
będącej kierunkowskazem dla gości, że tutaj jest i brzmi wielka muzyka, którą 
warto wysłuchać i warto ją przeżyć. I tak oto, znakomita włoska flecistka Francesca 
Salvemini zachwyci nas mistrzostwem wykonawczym dzieł Mozarta. Laureatka 
drugiej nagrody tegorocznego Międzynarodowego Konkursu Wokalnego  
im. Stanisława Moniuszki w Warszawie, słowacka sopranistka Slavka Zamećnikova 
uwiedzie nas pięknymi pieśniami Franciszka Schuberta. Włoski pianista, Maestro 
Pierluigi Camicia zaprosi nas do wysłuchania walców Johannesa Brahmsa.  
Tradycyjnie już 1 sierpnia będziemy celebrowali wieczór z muzyką polską,  
z muzyką Stanisława Moniuszki, którą wykona najwybitniejsza polska mezzosopranistka 
Agnieszka Rehlis. Gościem honorowym 
będzie pra pra pra wnuczka wielkiego 
kompozytora, Pani Elżbieta Moniuszko.
Polski znakomity bas Piotr Lempa 
zabierze nas w świat rosyjskich romansów 
Wertyńskiego. Jak co roku towarzyszyć 
nam będzie znakomity zespół  
symfoniczny filharmoników sudeckich, 
którzy w tym roku świętują swój 
jubileusz 40 - lecia. 
Tworzymy piękno i ono porwie nas ku 
zachwytowi!
Serdecznie zapraszam.

Dyrektor Artystyczny Festiwalu Bartosz Żurakowski



„Bella Pittura - Piękne Malarstwo” 
Wernisaż malarstwa Stanisława Tomalaka

28 lipca (niedziela) 2019, godz. 20.30

STANISŁAW TOMALAK ur. 1955 r. w Brzegu Dolnym

• Galeria DOK Brzeg Dolny, 
• WOK Wołów, 
• Zespół Pocysterski Lubiąż, 
• Galeria Awangarda Wrocław, 
• Galeria DNA Wrocław, 
• Galeria Na Antresoli Wrocław, 
• Galeria Zapiecek Warszawa, 
• Zamek Wojnowice, 
• Dom Aukcyjny Polswiss Warszawa,
• Galeria Next Bydgoszcz,
• Art in House Warszawa, 
• Galeria Arttrakt Wrocław,
• SDA Sopot, Warszawa, Kraków,
• Pragaleria Warszawa,
• Pałac Królikarnia - Oddział Muzeum 
Narodowego w Warszawie, 
• Finał konkursu Art&Business na „Obraz 
Roku 2004”, Warszawa 2005,
• Laureat II Konkursu Malarskiego „Zadra” 
w 2009 roku - zdobywca I miejsca,
• Galeria Zadra, Warszawa; wystawa  
indywidualna,
• Marzec 2011 „Young International 
Contest of Contemporary Art.”,
• II Edycja Międzynarodowej Wystawy: 

Magia Papieru, Galeria Ether Warszawa, 
czerwiec 2011, 
• 42. i 43. Salon Zimowy Radom 2011-15, 
• 7. Biennale Miniatury; Częstochowa 2012,
• „Pejzaż współczesny” Częstochowa 2013-15,
• Bielsko-Biała 2013 - Wystawa plakatu 
- Dekalog,
• Wozownia Toruń 2013 - Triennale 
Małych Form,
• VII Międzynarodowe Biennale Malarstwa 
i Tkaniny; Gdynia 2013, 
• VI Międzynarodowe Biennale Pasteli 
- Nowy Sącz 2013, 
• IV Międzynarodowe Biennale Obrazu 
„Quadro-Art 2014”,
• „Wystawa Enigma” Agora Gallery, 
Nowy Jork 2015,
• „Abstrakcja raz!” - Warszawa jest trendy 2015,
• „Sztuka XXI wieku”; Sopot 2015-16,
• „Nowa Polska Sztuka” - The Bru Sale 
Gallery, Bruksela 2016,
• „Barwy morza”- Gdynia 2016,
• Galeria DOK Brzeg Dolny, wystawa 
retrospektywna z lat 2000-2017.

Uczestnik wystaw indywidualnych i zbiorowych między innymi w: 

Sztuka Stanisława Tomalaka nieustannie się zmienia, autor wciąż eksperymentuje  
i poszukuje nowych rozwiązań, nie tylko w formie przekazu, ale także technologii.
Artysta własnoręcznie wytwarza barwniki i pasty fakturowe, w skład których 
wchodzą mielone minerały i materiały budowlane. Chętnie sięga po technikę 
kolażu, łącząc ze sobą różne aplikacje. W mistrzowski sposób potrafi oddać 
emocje za pomocą reliefu, który wprowadza uczucie niepokoju, zwłaszcza  
w ciemniejszych kompozycjach.
Stanisław Tomalak wystawia obrazy w całej Polsce. To artysta, który wciąż się 
rozwija i coraz bardziej zadziwia. W 2015 roku można było oglądać jego dzieła  
w Galerii Nowojorskiej,  ale jak sam mówi – bardziej ceni sobie rodzime galerie.

Od 2011 roku członek Związku Polskich 
Artystów Plastyków, rekomendowany 
przez profesorów Stanisława Kortykę 
i Waldemara Kuczmę z wrocławskiej 
ASP. Od 1975 roku zajmuje się działalnością 
plastyczną. Przez wiele lat uprawiał 
malarstwo pejzażowe, z czasem artyście 
bliższy stał się nurt realizmu fantastycznego. 
Od 2000 roku coraz częściej jego twórczość 
skłaniała się w stronę abstrakcji. 



Wieczór pierwszy - inauguracyjny  
„Pejzaż mozartowski”

28 lipca (niedziela) 2019, godz. 19.30

Wykonawcy:
• Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej,
• Bartosz Żurakowski - dyrygent,  słowo o muzyce, gospodarz wieczoru,
• Francesca Salvemini (Włochy) - flet.

Program:
• Wolfgang Amadeus Mozart - I Koncert fletowy G-dur KV313, 
• Wolfgang Amadeus Mozart - 40. Symfonia g-moll KV550.

Wieczór drugi 
„W wiedeńskich ogrodach” 

29 lipca (poniedziałek) 2019, godz. 19.30

Wykonawcy:
• Stella Artis Ensemble,
• Katharina Vass (Austria) - klarnet,
• Veronika Teufel (Austria) - wiolonczela,
• Andreas Teufel (Austria) - fortepian,
• Slavka Zamećnikova (Słowacja) - sopran,
• Bangin Jung (Korea Płd.) - fortepian.

Program:
• Anton Eberl - Grand Trio na fortepian,  klarnet i wiolonczelę op.36,  
• Alexander von Zemlinsky - Trio d-moll na klarnet,  wiolonczelę i fortepian op.3,
 • Ferenz Schubert - Pieśni,  
• Wolfgang Amadeus Mozart -Arie operowe.



Wieczór trzeci
„Galowo...operowo...” 

30 lipca (wtorek) 2019, godz. 19.30

Wykonawcy:
• „Les Femmes”, 
• Natalia Krajewska - Kitowska - sopran,
• Joanna Sobowiec - Jamioł - sopran,
• Emilia Osowska - mezzosopran, 
• Arkadiusz Farkowski - fortepian.

Program:
• J.F. Haendel - „Da tempeste il legno infranto”  - aria Kleopatry z opery „Juliusz Cezar”, 
• A. Vivaldi - „Ah, ch'infelice sempre” - aria z kantaty „Cessate, omai cessate” RV 684,
• W.A. Mozart - „Come scoglio”   - aria Fiordiligi z opery „Cosi fan tutte”,
• N. Isouard - „Ah, quel plaisir”  - duet brzydkich sióstr z opery „Kopciuszek”,
• V. Bellini - aria  Qui la voce sua soave ... Vien, diletto"  - aria Elviry z opery „I Puritani”,
• R. Wagner/F. Liszt - „Liebestod” - aria Izoldy z opery „Tristian und Isolda”,
• G. Gershwin - „Summertime” z opery „Porgy and Bess”,
• A. Mozart - Tercet Dam z opery „Czarodziejski flet”,
• V Bellini - „Mira, o Norma.... Si, fino all'ore estreme”  - duet z opery Norma,
• G. Donizetti - „Il dolce suono”  - aria Łucji z opery „Łucja z Lamermoor”,
• S. Moniuszko - „Prząśniczka”, 
•  R. Leoncavallo - „Qual fiamma avea nel guardo ... Stridono lassu”  - aria Neddy z opery „Pajace”,
• D. Auber - „Historia niesłychana”  - aria Manon z opery „Manon Lescaut”
• C. Saint-Saens - „Mon coeur s'ouvre a ta voix”  - aria Dalili z opery „Samson et Dalila”,
• J. Strauss - „Taki pan jak pan” - aria Adeli z operetki Zemsta nietoperza,
• A. Dvorak „Hou, hou, hou” - tercet z opery „Rusałka”,
• F. Schubert/ H.Berte „Anette, Jeanette avec Nanette”  - tercet z operetki „Domek trzech dziewcząt”.

Wieczór trzeci
„Galowo...operowo...” 

30 lipca (wtorek) 2019, godz. 19.30



Wieczór czwarty 
 „Wokół strasznego dworu” 

1 sierpnia (czwartek) 2019, godz. 19.30

Wykonawcy:
• Agnieszka Rehlis - mezzosopran,
• Wiktor Szymajda - fortepian,
• Anna Osowska – skrzypce,
• Marcin Ostrowski - skrzypce, 
• Magdalena Nienartowicz - altówka,
• Wojciech Kud - wiolonczela,
• Bartosz Żurakowski - słowo o muzyce.

Program:
• Stanisław Moniuszko - Kwartet smyczkowy d-moll i F-dur,
• Stanisław Moniuszko - Arie, pieśni i dzieła fortepianowe,  
• Ottorino Respighi - „Il Tramonto”  na mezzosopran  i kwartet smyczkowy.

Wieczór piąty
„Wielcy pianiści, wielkie dzieła” 

2 sierpnia (piątek) 2019, godz. 19.30

Wykonawcy:
• Pierluigi Camicia (Włochy) – fortepian,
• Bartosz Żurakowski - słowo o muzyce.

Program:
• L. van Beethoven - Sonata c-moll op.13 „Patetyczna”,
• Johannes Brahms - 16. Walców op.39, 
 • Fryderyk Chopin - Mazurek cis-moll op.30 nr 4, Ballada f-moll op.52,
• Scherzo E-dur op.54, Polonez fantazja As-dur op.61.

Gość honorowy - Elżbieta Stanisława Janowska-Moniuszko



Wieczór szósty 
„Rosyjskie romanse” 

3 sierpnia (sobota) 2019, godz. 19.30

Wykonawcy:
• Irina Muliarchyk (Rosja) – sopran,
• Aleksandr Kashpurin (Rosja) – fortepian,
• Piotr Lempa - bas baryton,
• Andrzej Zawada – fortepian,
• Bartosz Żurakowski – słowo o muzyce.

Program:
•  Pieśni Piotra Czajkowskiego i Sergiusza Rachmaninova, a także rosyjskie romanse 
Aleksandra Wertyńskiego.

Wieczór siódmy - finałowy
„Il Gran finale” 

4 sierpnia (niedziela) 2019, godz. 19.30

Wykonawcy:
• Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej,
• Maciej Żółtowski - dyrygent i gospodarz wieczoru,
• Alejandrina Vazquez (Meksyk) - sopran,
• Piotr Lempa  - bas baryton.

Program:
• Arie i duety z najpopularniejszych oper, a także Tańce  węgierskie Johannesa 
Brahmsa, Tańce słowiańskie Antonina Dvoraka, Tańce Stanisława Moniuszki, 
Walce Johanna Straussa i Franza Lehara.



ORGANIZATORZY
Międzynarodowego Festiwalu BelleVoci

Serdecznie dziękują wszystkim darczyńcom, sponsorom  
oraz patronom medialnym za wsparcie.

LECHAN Andrzej Lech
Zarządzanie
Nieruchomościami

www.dok.brzegdolny.pl
www.bellevoci.pl


