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Opis wydarzenia:
Gospel, muzyka liturgiczna, barokowa i renesansowa, chorał gregoriański – tak zróżnicowana jest
oferta tegorocznego festiwalu Musica Vera, który odbędzie się między 28 września a 26 października.
Wszystkie koncerty łączy religijny charakter, a zgodnie z hasłem „Muzyka nowych świątyń” odbywają
się one w wybudowanych współcześnie kościołach.
Inauguracja: Mieczysław Szcześniak & Gospel Joy
Muzyka gospel, w wykonaniu jednego z najlepszych polskich zespołów wykonujących ten rodzaj
muzyki. No i Mietek Szcześniak – jakość muzyczna sama w sobie. Zabrzmią największe światowe hity
muzyki gospel.
Miejsce: kościół Niepokalanego Poczęcia NMP na Stawkach
Kolejne Koncerty:

5.10. (sobota), godz. 20.00 „Leçons de ténèbres” („Ciemne jutrznie”) Francoisa Couperina
Ciemna jutrznia to nabożeństwo liturgiczne odprawiane przed świtem w czasie Wielkiego Tygodnia.
Obrzęd ten odbywał się przy zapalonych świecach w ciemnym kościele. W czasie trwania ciemnej
jutrzni duchowieństwo śpiewało psalmy. Charakterystycznym elementem tej celebracji liturgicznej
było gaszenie jednej świecy po ukończeniu każdego psalmu. Utwór ten zaprezentuje duet toruńskich
wokalistek: Magda Anna Aniszkiewicz i Ewelina Głowińska. Na organach zaakompaniuje Paweł
Głowiński.
Miejsce: kościół Św. Michała Archanioła na Rybakach

12.10. (sobota), godz. 20.00 Simultaneo
Zespół wokalny Simultaneo z Gdyni, pod kierownictwem Karola Kisiela. W ich wykonaniu usłyszymy
dwa dzieła kompozytora epoki baroku Johanna Hermanna Scheina: „Fonatana d’Israel” oraz „Opella
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Nova”. To jedna z najważniejszych kolekcji motetów w muzyce niemieckiej XVII wieku,
skomponowana przez Johanna Hermanna Scheina, który z pewnością był najważniejszym kantorem
Kościoła św. Tomasza w Lipsku przed Johannem Sebastianem Bachem.
Miejsce: kościół św. Antoniego (Wrzosy)

18.10. (piątek), godz. 20.00 Exploratori Vocal Ensamble
Renesansowa muzyka angielska. Wystąpi zespół wokalny Exploratori Vocal Ensamble z Bydgoszczy.
Miejsce: kościół św. Józefa (Bielany)

26.10. (sobota), godz. 20.00 Koncert finałowy: Schola Sacerdotum i Jan Kieszkowski
Połączenie tradycyjnej muzyki Kościoła – chorału gregoriańskiego z….. harmonijką ustną.
Improwizacje na tematy chorałowe wykona Jan Kieszkowski, który zaczął rozwijać swoje
harmonijkowe pasje po 60-tym roku życia. Chorał gregoriański wykona Schola Sacerdotum z Torunia
–pierwsza w Polsce schola gregoriańska złożona z księży diecezjalnych. Kierowana jest przez ks. dra
Mariusza Klimka.
Miejsce: kościół MB Nieustającej Pomocy (Bielawy)
Data: 28.09.2019 20:00
Miejsce: kościół Niepokalanego Poczęcia NMP na Stawkach
Organizator: Stowarzyszenie Musica Vera [2]
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