
StowarzySzenie Pro MuSica antiqua

ZrealiZowano prZy pomocy finansowej miasta lublin i wojewódZtwa lubelskiego

specjalne podZiękowanie otrZymuje fundacja bre banku w warsZawie

sponsorzy i darczyńcy:

wstęp wolny

X i X  f e s t i w a l

l u b l i n  2 0 1 3

honorowy Patronat
j. e. ks. prof. stanisław budzik, arcybiskup metropolita lubelski, 

pan krzysztof Hetman, marszałek województwa lubelskiego
 pan krzysztof Żuk, prezydent miasta lublin

organizator: stowarzyszenie pro musica antiqua
muzeum lubelskie, parafia Św. rodziny w lublinie, parafia przemienienia pańskiego w garbowie, oo. dominikanie

Dyrektor artystyczny Festiwalu – stefan münch

24 marca 2013 (Niedziela Palmowa) godz. 10.30 

Kościół Przemienienia Pańskiego w Garbowie

inauguracja 
liturgicZna festiwalu

mszę Św. celebruje 
ks. proboszcz Zenon małysZek

kamil kaZnowski – baryton
krZysZtof gąsior – bas

krZysZtof wącior – tenor
cHór iubilaeum

tomasZ orkisZewski – dyrygent

Program:
Passio Domini nostri iesu christi 

secundum ioannem – oprac. o. Jacek 
Gałuszka oP

24 marca (Niedziela Palmowa) godz. 19.00 

Kościół Św. Rodziny al. Jana Pawła II 11

oficjum ciemnej jutrZni 
wielkiego cZwartku

ewa lalka – sopran
piotr olecH – alt

scHola gregoriańska 
metropolitalnego 

seminarium ducHownego
ks. tomasZ lisiecki – dyrygent

maria błasZcZak-sZost – wiolonczela
jolanta müncH – organy

Program: 
François couperin Leçons de ténèbres, 

psalmy i responsoria

6 kwietnia (sobota) godz. 19.00 

Aula Klasztoru OO. Dominikanów, ul. Złota 9

musica 
affectus moVeat

bogumiła giZbert-studnicka 
– klawesyn

monika rasiewicZ – aktorka

Program: 
Johann Sebastian Bach 

Wariacje Goldbergowskie
cyprian norwid, Karol wojtyła, 
Konstanty ildefons Gałczyński, 

Miron Białoszewski – poezja

7 kwietnia (niedziela) godz. 15.00

Aula Klasztoru OO. Dominikanów, ul. Złota 9

piosenka, której 
nigdy nie ZaŚpiewam

Studenci PwSt im. Ludwika Solskiego 
w Krakowie: aleksandra adamska, 
sylwia babij, ewelina prZybyła, 

wiktoria węgrZyn, 
grZegorZ margas, mateusZ 

mirek, paweł plewa, 
karol polak, 

paweł wolsZtyński
prof. monika rasiewicZ 

– scenariusz i reżyseria

Program:
Pedro calderòn de la Barca, Federico 

Garcia Lorca, carlos Luis zafòn

16 kwietnia (wtorek) godz. 18.00 

Kaplica Trójcy Św. na Zamku

sacrum - profanum

zeSPół woKaLny: małgorZata papiewska, 
agniesZka tyrawska-kopeć, 

micHał wajda-cHłopicki, andrZej gładysZ, 
andrZej ostapiuk, paweł maciałek

elŻbieta krZemińska – kierownictwo artystyczne
agniesZka tyrawska-kopeć – flet, 

tomasZ jusiak - gitara, 
krZysZtof jusiak – gitara, 
jolanta müncH – klawesyn

Program: 
Mikołaj Gomółka/Jan Kochanowski Psalmy Dawidowe, 

John Dowland Pieśni, 
Joaquin rodrigo Fantasia para un gentilhombre

20 kwietnia (sobota)  godz. 18.00 

Trybunał Koronny Rynek 1

twogetHer duo

magdalena bojanowicZ – wiolonczela

maciej frąckiewicZ – akordeon
Laureaci Paszportu Polityki 2012

Program: 
Johann Sebastian Bach, Krzysztof Penderecki, Sofia 

Gubajdulina, andrzej tuchowski, astor Piazzolla

21 kwietnia (niedziela) godz. 16.00 

Kościół Przemienienia Pańskiego w Garbowie

magnificat

cHór akademicki 
katolickiego uniwersytetu lubelskiego 

jana pawła ii

jolanta müncH – fortepian

grZegorZ pecka – dyrygent

Program:
John rutter Magnificat

allianz polska
agencja wyłączna

dariusz gęca

salon kwiatowy
„łeZka”

akapit s.c.

prZedsiębiorstwo 
tecHnicZno-usługowe 

elektra

patronat medialny

T E M P U S  P A S C H A L E


