


Burmistrz Stanisław Jastrzębski
Międzynarodowy Festiwal Muzyczny BelleVoci już po raz drugi gościć będzie 
w dolnobrzeskich ogrodach pałacowych. Mieszkańcy Brzegu Dolnego oraz goście, 
którzy zaszczycą nas swoją obecnością, wysłuchają sześciu koncertów w wykonaniu 
Orkiestry Festiwalowej i zaproszonych muzyków. 
Święto muzyki i sztuki rozpocznie się 30 lipca Koncertem Inauguracyjnym pod 
batutą znakomitego dyrygenta z Meksyku Jesusa Mediny, a zakończy 6 sierpnia 
Koncertem Finałowym pod dyrekcją dyrygenta młodego pokolenia Radosława Doronia.
Muzyka skłania do refleksji. Jestem przekonany, że Festiwal BelleVoci zbliża ludzi 
dzięki swojej różnorodności. Inicjatywa Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury została 
zauważona na Dolnym Śląsku. Potwierdzeniem tego, że Brzeg Dolny stał się ważnym 
miejscem ma mapie regionalnych przedsięwzięć kulturalnych, jest wyróżnienie 
podczas ubiegłorocznej gali Dolnośląskiego Klucza Sukcesu. Festiwal BelleVoci znalazł 
się wśród trzech najlepszych inicjatyw kulturalnych. Nadrzędną ideą twórców 
festiwalu jest stworzenie kreatywnej przestrzeni, gdzie muzyka znaczy coś więcej 
niż dźwięki. To dzięki Festiwalowi BelleVoci jesteśmy współtwórcami ważnego 
dla miasta wydarzenia. Tutaj, w ogrodach pałacowych Dolnobrzeskiego Ośrodka 
Kultury, mamy wyjątkową okazję do rozmowy, spotkania i przeżywania sztuki.  
W tym miejscu zaprezentują się oryginalni twórcy, których warto promować. 
Dla Brzegu Dolnego jest to ogromne wyróżnienie. 
Szanowni Państwo! Cieszę się, że wysłuchamy po raz kolejny muzyki w wykonaniu 
artystów dużego formatu, którzy na co dzień występują na scenach polskich 
i zagranicznych. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny BelleVoci wpisał się na stałe 
w kalendarz wydarzeń kulturalnych naszego miasta. Ogrody pałacowe nad Odrą 
w Brzegu Dolnym są doskonałym miejscem koncertowym, a wernisaż wystawy 
Polskich Artystów Plastyków „Bella Pittura – Piękne Malarstwo”, który będzie  
towarzyszył temu wydarzeniu, jest wymownym komentarzem do muzyki. 
Zapraszam do spędzenia wakacyjnych letnich dni i wspólnego przeżywania sztuki 
razem z nami.  Do zobaczenia w ogrodach pałacowych nad Odrą w Brzegu Dolnym!



Dyrektor Generalna Festiwalu Danuta Chłód
Szanowni Państwo!

Minął rok i oto przed nami kolejny Międzynarodowy Festiwal Muzyczny BelleVoci, 
którego koncerty odbędą się w urokliwej scenerii ogrodów pałacowych w Brzegu Dolnym.
Z ogromną satysfakcją pragnę powitać naszych melomanów na proponowanych 
koncertach, żywiąc nadzieję, że artyści, którzy przybędą do naszego miasta z różnych 
krajów Europy i świata zaspokoją ich oczekiwania, zarówno w sferze doboru programu, 
jak i wysokiego poziomu wykonawstwa.
Jestem przekonana, że nasz dolnobrzeski festiwal będzie nie tylko wizytówką naszego 
pięknego miasta nad Odrą, ale stanie się wzorem kulturalnego rozwoju społeczeństwa 
regionu, Polski i Europy. Festiwal przez swoje oddziaływanie zjednuje sobie nowych 
słuchaczy i bywalców sal koncertowych.
Odczytując sens porzekadła, że muzyka łagodzi obyczaje warto wierzyć, że przez 
rozwijanie wrażliwości na muzykę, pogłębianie jej rozumienia i słuchanie, ludzie lepiej 
będą rozwiązywali codzienne problemy i będą zdolni lepiej pomagać innym.
A zatem wszystkim naszym melomanom życzę wspaniałych przeżyć i artystycznych 
wzruszeń, muzykom sukcesów, a nam wszystkim coraz lepszego świata.

Dyrektor Artystyczny Festiwalu Bartosz Żurakowski
Drodzy Melomani!

Życie toczy się swym rytmem i z każdym rokiem posuwa się dalej i dalej.
Chociaż odpoczynek po pracy prawdziwie jest miły, to jednak wracamy do niej z ochotą, by:

„szukać bez przerwy, bez przerwy budować,
nie spocząć przy drodze, lecz drogi prostować”.

Realizując to przesłanie otwieramy drugą już edycję Międzynarodowego Festiwalu 
Muzycznego BelleVoci w Brzegu Dolnym, chcąc dostarczyć Państwu nowych 
głębokich przeżyć artystycznych. Do szerokiego grona słuchaczy, którzy zechcą 
być odbiorcami proponowanych koncertów, kierujemy bogatą i urozmaiconą ofertę 
muzyczną, na którą złożą się występy artystów z wielu krajów świata, a wśród nich 
z Włoch, Niemiec, Meksyku i Irlandii Płn. Nie zabraknie również naszych polskich 
artystów. Zaprezentujemy Państwu szeroki repertuar zarówno muzyki wokalnej 
jak i instrumentalnej, różnych epok, stylów i gatunków muzycznych, a w tym czasie 
piękne dolnobrzeskie ogrody pałacowe staną się wielką plenerową salą koncertową.
Tu wszystkich melomanów niewidzialnymi więzami połączy muzyka, o której nasz 
wielki poeta Zygmunt Krasiński powiedział, że jest „najwyższą mową ludzkości”.
Niechże ta mowa duszy przyniesie Państwu spokój i ukojenie po codziennych trudach, 
a wyobraźnia poniesie tam… tam, gdzie graniczą Stwórca i Natura.

Z pełnym uszanowania ukłonem pozdrawia
p.t. Melomanów



Wieczór pierwszy - inauguracyjny  
30 lipca (niedziela) 2017, godz.19.30

Wieczór drugi - Arco Flamenco 
1 sierpnia (wtorek) 2017, godz.19.30

Wykonawcy:
• Orkiestra Festiwalowa
• Jesus Medina (Meksyk) - dyrygent

Program:
• Wolfgang Amadeusz Mozart - Serenada „Eine kleine Nachtmusik” KV 525
• Edward Grieg - Suita „Z czasów Holberga” op.40
• Mieczysław Karłowicz - Serenada na smyczki op.2

W przerwie koncertu 
„Bella Pittura - Piękne Malarstwo” 
Wernisaż Związku Polskich Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa

Wykonawcy:
• Urszula Żebrowska-Kacprzak – taniec
• Michał Wróblewski – skrzypce, gitara elektryczna
• Kamil Bartnik – gitara klasyczna, gitara elektryczna
• Adam Wróblewski – gitara basowa
• Piotr Leszczyński – cajon, perkusjat

Program:
• Muzyka flamenco

Koncert Arco Flamenco to podróż przez historię flamenco, opowiedzianej przez 
muzykę i taniec. W wykonaniu zespołu usłyszymy zarówno klasyczne formy 
flamenco, takie jak Bulerias, Alegrias czy Tangos, jak i współczesne odmiany Rumby 
w stylu latynoamerykańskim. Zespół wykonuje utwory własne oraz najwybitniejszych 
twórców tego gatunku (Joaquin Rodrigo, Paco de Lucia, Carlos Santana). Tradycyjnie 
koncert kończy się improwizowaną fiestą muzyczną.



Wieczór trzeci - Recital fletowy  
2 sierpnia (środa) 2017, godz.19.30

Wieczór czwarty 
4 sierpnia (piątek) 2017, godz.19.30

Wykonawcy:
• Giusseppe Nese (Włochy) - flet
• Gabriela Orlando (Włochy) - fortepian

Program „Sonaty i Fantazje”:
• Jan Sebastian Bach - Sonata g-moll BWV 1020
• Gaetano Donizetti- Sonata D-dur
• Franciszek Schubert - Sonata a-moll D. 821 „Arpeggione”
• Francois Borne - Fantazja brillante „Carmen” op.66
• Paul Agricole Genin - Fantazja brillante „Rigoletto” op.19
• Paul Agricol Genin - Fantazja brillante „Traviata” op.50

Wykonawcy:
• Orkiestra Festiwalowa
• Juan Carlos Lomonaco (Meksyk) - dyrygent
• Mariusz Monczak – skrzypce
• Tomasz Głuchowski - klawesyn

Program:
• Piotr Czajkowski - Serenada na smyczki op.48
• Antonio Vivaldi - „Cztery pory roku”



Wieczór piąty
5 sierpnia (sobota) 2017, godz.19.30

Wieczór szósty - finałowy 
6 sierpnia 2017 (niedziela), godz.19.30

Wykonawcy:
• Xin Wang (Chiny/Niemcy) - fortepian
• Florian Koltun (Niemcy) - fortepian

Program „Sonaty i Fantazje”:
• Wolfgang Amadeusz Mozart – Sonata na cztery C - dur KV 521
• Johannes Brahms – I, II, V Taniec węgierski
• Wolfgang Amadeusz Mozart – Sonata na cztery ręce D - dur KV 381
• Franciszek Schubert – Fantazja f-moll

Wykonawcy:
• Orkiestra Festiwalowa
• Radosław Droń – dyrygent
• Agnieszka Węgrzynowska – sopran
• Bartosz Nowak - tenor

Program:
• Dzieła E.Griega, W.A.Mozarta, A.Dvoraka, J.Brahmsa, J. Straussa, S. Moniuszko
• Arie operetkowe i musicalowe



Wydarzenia towarzyszące 
Letnie powtórki - The Metropolitan Opera

Poławiacze Pereł (Mariusz Kwiecień) Georges Bizet
21 lipca 2017, godz. 18.00 
„Poławiacze pereł” to kwintesencja opery francuskiej – melodyjnej, pełnej subtelnych 
motywów i wpadających w ucho fragmentów, wśród których najsłynniejszym jest 
romans Nadira, wymagający od tenora niezwykłej lekkości i śpiewu piano. 
Romantyczna historia dwóch przyjaciół zakochanych w tej samej kapłance, 
która ślubowała czystość, staje się pretekstem do serii barwnych obrazów na tle 
cejlońskiej wioski rybackiej. W rolach głównych prawdziwi wirtuozi wokalistyki: 
Diana Damrau jako Leila, Matthew Polenzani w partii Nadira. Postać jego przyjaciela,  
a zarazem rywala w miłości do Leili, będzie kreował polski baryton Mariusz Kwiecień, 
od kilku lat stały gwiazdor Met.

Makbet (Anna Netrebko) Giuseppe Verdi
28 lipca 2017, godz. 18.00 
Trzy wiedźmy przepowiadają Makbetowi przyszłość: zostanie królem, choć jego 
potomkowie nie odziedziczą tronu. To zdarzenie wzbudza w Makbecie i jego żonie 
chore nadzieje, bo przecież król Szkocji żyje... Dramaty Shakespeare’a inspirowały wielu 
kompozytorów. Verdi, sięgając po nie, stworzył prawdziwe arcydzieła: „Makbeta”, 
„Otella” i „Falstaffa”. W spektaklu Met Makbetem będzie serbski baryton Željko 
Lučić, a drapieżną Lady Makbet – Rosjanka Anna Netrebko, która do tej pory 
kreowała postacie delikatnych dziewcząt lub prawych heroin. Gwiazdorską obsadę 
dopełniają maltański tenor Joseph Calleja w partii Makdufa i Niemiec René Pape 
jako szlachetny Banko.

Nabucco (Plàcido Domingo) Giuseppe Verdi
31 lipca 2017, godz. 18.00 
Opera, która swemu kompozytorowi Giuseppe Verdiemu przyniosła olbrzymi rozgłos 
i powodzenie, od dawna była wyczekiwana przez widzów cyklu „The Met: 
Live in HD”. W czasach walk o niepodległość i zjednoczenie Italii śpiew Żydów 
z tej opery, tęskniących do ojczyzny, swej ziemi obiecanej, stał się wyrazem 
wyzwoleńczych dążeń Włochów. Biblijną opowieść o królu babilońskim  
Nabuchodonozorze, w której pycha zostaje ukarana, a wiara zwycięża wszelkie 
przeciwności, w wersji operowej usłyszymy pod batutą Jamesa Levine’a. W postać 
Nabucca wcieli się Plácido Domingo, od dłuższego czasu występujący w partiach 
barytonowych.

Carmen (Elīna Garanča, Roberto Alagna) Georges Bizet
3 sierpnia 2017, godz. 18.00
Ognista Cyganka Carmen sama wybiera sobie kochanków, a jej uroda i temperament 
nie pozwalają żadnemu mężczyźnie przejść obok niej obojętnie. Oficer don José 
pomaga jej uciec z aresztu i przeżywa chwile szczęścia u jej boku, choć sam musi 
zostać dezerterem i bandytą. Odrzucony – zabija niestałą Carmen. To tytuł cieszący 
się największą popularnością wśród widzów zgromadzonych w salach kinowych 
całego świata. Hiszpańskie rytmy, słynne melodie habanery, seguidilli i kupletów 
toreadora czynią z „Carmen” jeden wielki operowy przebój. W postaci kochanków 
wcielają się Elīna Garanča i Roberto Alagna.

Wydarzenia towarzyszące 
Letnie powtórki - The Metropolitan Opera

Miejsce: Kino Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury
Bilety w cenie: 25 zł/normalny, 20 zł/ulgowy

Miejsce: Kino Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury
Bilety w cenie: 25 zł/normalny, 20 zł/ulgowy



Koncerty okołofestiwalowe ORGANIZATORZY
Międzynarodowego Festiwalu „BelleVoci”

Serdecznie dziękują wszystkim darczyńcom, sponsorom 
oraz patronom medialnym za wsparcie.25 sierpnia (piątek) 2017, godz. 19.30  | Katedra św. Krzyża w Opolu

27 sierpnia (niedziela) 2017, godz.19.30 |  Archikatedra Chrystusa Króla w Katowicach

29 sierpnia (wtorek) 2017, godz.19.00 |  Sala koncertowa Filharmonii we Lwowie

Koncerty symfoniczne
• Orkiestra Symfoniczna Wirtuozów Lwowa (Ukraina) 
• Chór Filharmonii z Belfastu (Irlandia Płn.)  
• Bartosz Żurakowski - dyrygent  
• ***Miron Yusipovich (Ukraina) - dyrygent  
• Elżbieta Cabała - sopran 
• Agnieszka Węgrzynowska - sopran 
• Rafał Żurakowski - tenor 
• Szymon Raczkowski - bas 

Program:
• F. Poulenc - Stabat Mater  
• W.A.Mozart - Wielka Msza c-moll KV 427

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


