


Burmistrz Paweł Pirek

Szanowni Państwo,

po długiej przerwie w wydarzeniach kulturalnych spowodowanych pandemią 
wirusa COVID-19, z radością mogę zaprosić Państwa na niewątpliwie jedno 
z większych wydarzeń, które ma miejsce w naszym mieście – na Międzynarodowy 
Festiwal Muzyczny „BelleVoci”.
Mieszkańcy Brzegu Dolnego oraz goście, którzy zaszczycą nas swoją obecnością, 
będą mieli okazję wysłuchać trzech koncertów w wykonaniu zaproszonych muzyków. 
Święto rozpocznie się 13 sierpnia Koncertem Inauguracyjnym i zwieńczone zostanie 
Koncertem Finałowym 15 sierpnia.
Tutaj, w ogrodach pałacowych Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury, mamy 
wyjątkową okazję do tego, czego w ostatnim czasie wszystkim nam tak bardzo 
brakowało - do rozmowy, spotkania i wspólnego przeżywania sztuki. W tym 
miejscu ponownie zaprezentują się oryginalni twórcy, których warto promować. 
Dla Brzegu Dolnego, jako miasta i gminy, jest to ogromne wyróżnienie. 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” już na stałe wpisał się w kalendarz 2019 wydarzeń kulturalnych naszego miasta, 
a same ogrody pałacowe nad Odrą 
wielokrotnie sprawdziły się jako miejsce 
koncertowe. Zapraszam w ten sierpniowy 
weekend do wspólnego przeżywania sztuki.
Do zobaczenia w ogrodach pałacowych 
nad Odrą w Brzegu Dolnym!



Dyrektor Generalna Festiwalu Danuta Chłód

Muzyczne Święto w Brzegu Dolnym po raz piąty!

Szanowni Państwo!

Drodzy, Wierni Melomani w dniach 13, 14 i 15 sierpnia 2021 roku zapraszamy 
wszystkich Państwa do ogrodów pałacowych Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury 
na V Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „BelleVoci”. Wystąpią znakomici artyści, 
ulubieńcy scen filharmonicznych i operowych. Już pierwszego wieczoru będziemy 
delektowali się śpiewem słynnego polskiego tenora Pana Dariusza Stachury, 
który razem z sopranistką Aleksandrą Borkiewicz zabiorą Państwa w czarowny 
i wesoły świat operetki i musicalu. Wieczór drugi to „Wielkie dzieła Fryderyka 
Chopina” w wykonaniu Atsuko Seta z Japonii. Trzeci wieczór – finałowy – pod  
tytułem „Rock & Roll Symfonicznie czyli największe przeboje  Elvisa Presleya”. 
Wystąpią znakomici polscy jazzmani – instrumentaliści i wokaliści z towarzy-
szeniem orkiestry symfonicznej pod dyrekcją Bartosza Żurakowskiego. Takiego 
wieczoru z rock and rollem w roli głównej na naszym festiwalu jeszcze nie było. 
Zapowiada się prawdziwy muzyczny fajerwerk! Jak zawsze każdy znajdzie coś dla 
siebie, usłyszymy koncerty zarówno instrumentalne, jak i wokalne, a sam Koncert 
Finałowy zaskoczy niejednego słuchacza.

„Czym jest muzyka? Nie wiem.
Może po prostu niebem 
Z nutami zamiast gwiazd;

Może mostem zaklętym,
Po którym instrumenty
Przeprowadzają nas.

Wszystko - jak raz ktoś orzekł - 
Muzyczne ma podłoże,
Nawet księżyca blask.

Czym jest muzyka? Nie wiem.
Może po prostu niebem
Z nutami zamiast gwiazd.”

    Ludwik Jerzy Kern

Wielce Szanowni Państwo, Kochana 
Publiczności… Z radością zapraszam 
do naszego nieba. 
To niebo zwie się BelleVoci!

Dyrektor Artystyczny Festiwalu Bartosz Żurakowski



Wieczór pierwszy - inauguracyjny  
„Wesoły świat operetki i musicalu”

13 sierpnia (piątek), godz. 19.30

Wykonawcy:
• Orkiestra Festiwalowa
• Bartosz Żurakowski - dyrygent
• Aleksandra Borkiewicz - sopran
• Dariusz Stachura - tenor

Wieczór drugi 
„Wielkie dzieła Fryderyka Chopina”

14 sierpnia (sobota), godz. 19.30

Wykonawcy:
• Atsuko Seta (Japonia) - fortepian

Program:
  Fryderyk Chopin:
• Nocturnes op. 9 nr 1
• Fantaisie-Impromptu op. 66
• Waltzes op. 64 nr 1 
• Etudes op. 10 nr 3, nr 4 , nr 5, nr 12
• Nocturne op. posth.
• Ballade op. 23  nr 1
• Scherzo op. 31 nr 2



Wieczór trzeci - finałowy 
„Rock & Roll Symfonicznie czyli największe przeboje Elvisa Presleya”

15 sierpnia (niedziela), godz. 19.30

Wykonawcy:
• Orkiestra Festiwalowa
• Bartosz Żurakowski – dyrygent 
• Józef Eliasz – perkusja 
• Artur Grudziński – instrumenty klawiszowe
• Maciej Olesiński – gitara 
• Kasper Łbik – gitara basowa 
• Adam Wasiela – śpiew 
• Łukasz Piasecki – śpiew 
• Emilia Czekała – prowadzenie, gospodarz wieczoru

Wieczór trzeci - finałowy 
„Rock & Roll Symfonicznie czyli największe przeboje Elvisa Presleya”

15 sierpnia (niedziela), godz. 19.30



Sekcja plastyczna dla dorosłych istnieje już sześć lat. Efektami pracy, która stała się prawdziwą  
pasją, jest możliwość podziwiania jej w Galerii Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury na 
organizowanych wystawach. Henryk Lidtke, absolwent PWSSP we Wrocławiu 
oraz opiekun grupy, podkreśla, że z roku na rok obserwuje postępy w technice 
malarskiej. Tematyka obrazów jest często różnorodna lub zupełnie odmienna od 
tej, którą artyści prezentowali na początku swoich prób malarskich. Od kilku lat 
grupa szkoli swoje umiejętności w zakresie rysunku studyjnego, wrażeniowego  
i mieszanego. Grupa zajmuje się też zagadnieniami z zakresu malarstwa olejnego, 
akrylowego oraz pastelowego. Warsztaty z różnych technik w tworzeniu kompozycji 
to tylko część tematów, które są doskonalone na zajęciach w Dolnobrzeskim 
Ośrodku Kultury.

Wystawa plenerowa dolnobrzeskich artystów
Art Group -1 

„Na szlakach naszych marzeń”

Podczas festiwalu, na wystawie plenerowej swoje prace zaprezentują: Henryk 
Lidtke, Małgorzata Biedrzycka, Ewa Zielińska, Wanda Wojtas, Eugenia Puślednik, 
Jagoda Roszczuk, Grażyna Pliszczyńska, Krystyna Rajzer, Urszula Termena, Zofia 
Tlatlik, Urszula Musiała-Białowąs oraz Sławomira Polis.

Wydarzenia towarzyszące
Letnie powtórki - The Metropolitan Opera

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

TRUBADUR Giuseppe Verdi
12 sierpnia 2021, godz. 18.00
Wielka opera, wielkie głosy i wielkie namiętności. „Trubadur” to sztandarowe 
dzieło środkowego okresu twórczości Verdiego – z klasycznym trójkątem bohaterów: 
zakochanymi Leonorą i Manrikiem oraz zazdrosnym czarnym charakterem, czyli 
hrabią di Luną. W tle zawiłe dramatyczne losy rodzinne z wykradzeniem i zamianą 
dzieci oraz cygański tabor. Początkowo centralną postacią opery miała być Azucena 
– stara Cyganka, jedyna postać znająca przeszłość i obserwująca tragiczny rozwój 
wydarzeń. Ostatecznie Verdi na pierwszy plan wysunął Manrica i Leonorę. 
Ich arie należą do największych operowych przebojów. Z wymagającą partią 
Leonory zmierzyła się w tym spektaklu po raz pierwszy Anna Netrebko. Jej ukochanym 
trubadurem był Yonghoon Lee, specjalista w roli Manrica.

TOSCA Giacomo Puccini
16 sierpnia 2021, godz. 18.00
Tosca, jedna z dwunastu oper Giacoma Pucciniego, jest niewątpliwie jego 
najpopularniejszym dziełem scenicznym. Ten, jak niektórzy operę określają, 
muzyczny kryminał z trzema trupami znacznie przyćmił swój pierwowzór literacki  
za sprawą niezwykle ekspresyjnej, zgoła symfonicznej, muzyki przynoszącej ze 
sobą nie tylko efektowne arie i duety, ale dającej również dramatyczną ilustrację, 
podkreślającą dynamikę wydarzeń. A dzieje się tu dużo - w myśl niepisanej zasady, 
że w operze każdy trup ożywia akcję! Tosca miała swoją prapremierę w Rzymie, 
14 stycznia 1900 roku i niezmiennie do dziś stanowi żelazną pozycję repertuaru 
szanujących się scen operowych świata. I chociaż teatr ciągle się zmienia, a z nim 
także Tosca, to dramat operowej divy zawsze budzi te same - wielkie! - emocje  
i namiętności.



ORGANIZATORZY
Międzynarodowego Festiwalu „BelleVoci”

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

LECHAN Andrzej Lech
Zarządzanie
Nieruchomościami

www.dok.brzegdolny.pl


