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Przed sta wi cie le in sty tu cji mu zycz nych, wy bit ni i zna ni
ar ty ści, pe da go dzy i – przede wszyst kim – adep ci sztu ki
wo kal nej przy ja dą do No we go Są cza za spra wą roz po -
czy na ją ce go się 27 kwiet nia br. ju bi le uszo we -
go XX Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu i XVIII Kon kur su
Sztu ki Wo kal nej im. Ady Sa ri. W tym ro ku or ga ni za to -
rzy spo dzie wa ją się 81 mło dych śpie wa ków. 

Od 27 kwiet nia do 5 ma ja wo ka li ści z 14 kra jów (Pol ska,
Au stria, Bra zy lia, Chor wa cja, Chi ny, Gru zja, Ho lan dia,
Ir lan dia, Izra el, Ro sja, Ru mu nia, Sło wa cja, Ukra ina,
Wło chy) za pre zen tu ją swo je umie jęt no ści przed ju ry zło żo -
nym z ar ty stów, agen tów ope ro wych, pe da go gów i przed -
sta wi cie li in sty tu cji mu zycz nych z ca łe go świa ta. Wstęp
na kon kur so we prze słu cha nia – wol ny.

Kon cert lau re atów od bę dzie się 4 ma ja br. (godz. 19). So -
li stom to wa rzy szyć bę dzie Or kie stra Ope ry Ślą skiej, a po -
pro wa dzi ją Se ba stian Per łow ski. Zwy cięz com zo sta ną
wrę czo ne lau ry: od dziel nie dla gło sów mę skich i żeń skich,
a ta kże wy ró żnie nia i na gro dy spe cjal ne. Pu la na gród wy -
no si 70 tys. zł. Dzień póź niej, 5 ma ja, kon cert naj lep szych
śpie wa ków zo sta nie po wtó rzo ny w Ope rze Ślą skiej w By -
to miu (godz. 18).

War to przy po mnieć, że Mię dzy na ro do wy Fe sti wal i Kon -
kurs Sztu ki Wo kal nej im. Ady Sa ri po wstał dzię ki dwóm
wy bit nym po sta ciom: prof. He le nie Ła zar skiej oraz An to -
nie mu Mal cza ko wi, dy rek to ro wi Ma ło pol skie go Cen trum
Kul tu ry SO KÓŁ. Od ro ku 2015 funk cję Dy rek to ra Ar ty -
stycz ne go peł ni zna ko mi ta śpie wacz ka Mał go rza ta Wa lew -
ska, któ ra jest też prze wod ni czą ca ju ry.

***
XX Fe sti wal Sztu ki Wo kal nej im. Ady Sa ri roz pocz nie

się 27 kwiet nia br. w Eu ro pej skim Cen trum Mu zy ki
Krzysz to fa Pen de rec kie go w Lu sła wi cach (godz. 19).
W nad zwy czaj nym kon cer cie sym fo nicz nym usły szy my kon -
cer to we wy ko na nie ope ry „Su or An ge li ca” Gia co mo Puc ci -
nie go oraz po emat sym fo nicz ny „An hel li” op. 22 Lu do mi ra
Ró życ kie go. Par tie so lo we wy ko na ją fi na list ki po przed nich
edy cji kon kur su, wy stą pi też Mał go rza ta Wa lew ska. Or kie -

strę Aka de mii Beetho ve now skiej i Chór Pol skie go Ra dia
w Kra ko wie po pro wa dzi, już po raz dru gi na fe sti wa lu, José
Cu ra, świa to wej sła wy śpie wak i dy ry gent.

Tra dy cyj nie jed no wy da rze nie or ga ni zu je Aka de mia Mu -
zycz na w Kra ko wie. W ba zy li ce św. Mał go rza ty, 30 kwiet -
nia br., kon cert za ty tu ło wa ny „Wol fgang Ama de usz Mo zart”,
wy ko na ją so li ści – stu den ci Wy dzia łu Wo kal no -Ak tor skie -
go, Chór oraz Or kie stra Ka me ral na Aka de mii Mu zycz nej
w Kra ko wie pod dy rek cją Ma cie ja Twor ka (godz. 19). Usły -
szy my: „So na ty ko ściel ne” C -dur – KV278 oraz „Mszę ko -
ro na cyj ną” C -dur KV 317 wiel kie go kom po zy to ra.

5 ma ja, w sa li im. Lu cja na Li piń skie go w Ma ło pol skim
Cen trum Kul tu ry SO KÓŁ w No wym Są czu, obej rzy my
spek takl An ny Bu rzyń skiej „Akom pa nia tor”, w re ży se rii
Grze go rza Chrap kie wi cza (godz. 18). Wy stą pi dwój ka
świet nych ak to rów: Han na Śle szyń ska oraz Jan Jan kow ski.

****
Mię dzy na ro do wy Fe sti wal i Kon kurs Sztu ki Wo kal nej

im. Ady Sa ri re ali zo wa ny jest przez Ma ło pol skie Cen trum
Kul tu ry SO KÓŁ (ul. Dłu go sza 3,33-300 No wy Sącz).

Wszyst kie wy da rze nia kon kur so we bę dę trans mi to -
wa ne na ży wo na stro nach in ter ne to wych: www.mck so -
kol.pl, www.ada sa ri.pl, gdzie mo żna też zna leźć pro gram
i wszel kie szcze gó ły do ty czą ce fe sti wa lu. 

In for ma cje ta kże na https://www. fa ce bo ok. com/ada -
sa ri fe sti val/.

Pa tro nat Ho no ro wy: Piotr GLIŃ SKI – Mi ni ster Kul tu ry
i Dzie dzic twa Na ro do we go, Wi told KOZ ŁOW SKI – Mar -
sza łek Wo je wódz twa Ma ło pol skie go. Na fe sti wal i kon kurs
za pra sza ją: Mał go rza ta WA LEW SKA – Dy rek tor Ar ty -
stycz na i An to ni MALC ZAK – Dy rek tor Fe sti wa lu.

Fe sti wal do fi nan so wa no ze środ ków Mi ni ster stwa Kul -
tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go po cho dzą cych z Fun du szu
Pro mo cji Kul tu ry w ra mach pro gra mu „Mu zy ka” re ali zo -
wa ne go przez In sty tut Mu zy ki i Tań ca oraz ze środ ków Wo -
je wódz twa Ma ło pol skie go. (AU, PG)

W No wym Są czu, Lu sła wi cach i By to miu. 
Od 27 kwiet nia do 5 ma ja 2019
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Sztuki Wokalnej 
im. Ady Sari

Grafika festiwalowa – Alicja Wańczyk. Symbolem festiwalu jest
dzieło Władysława Hasiora zatytułowane „Ada Sari”


