
 

Kraków. W Willi Decjusza zabrzmią psalmy Mikołaja
Gomółki
MAT.PRASOWE • 8 listopada • Zaktualizowano 14 minut temu

Koncertowa premiera drugiego, podwójnego albumu „Melodie na Psałterz polski...” vols 3 & 4
Mikołaja Gomółki już 9 listopada w Willi Decjusza w Krakowie. Chórem Polskiego Radia
dyrygować będzie Agnieszka Budzińska-Bennett.

FLESZ - Pierwszy Polak połknął elektroniczną pigułkę, chodzi o
zdrowie i życie sportowców

Pomysł zarejestrowania kompletu psalmów Mikołaja Gomółki narodził
się w 2016 roku. Do przygotowania tego przedsięwzięcia i opieki
artystycznej nad jego realizacją zaproszona została znakomita polska
śpiewaczka i badaczka muzycznych skarbów – Agnieszka Budzińska-
Bennett.
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Psalmy Gomółki są z jednej strony przepięknym
świadectwem naszego języka i kultury, ale
jednocześnie absolutnie uniwersalnym świadectwem
ludzkiej natury, myśli i emocji. Nasz projekt sprawia,
że polski renesans brzmi świeżo, interesująco i jestem
przekonana, że będzie w stanie ująć nawet
najbardziej wymagającego słuchacza
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Czy znasz tekst hymnu Polski?
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Organizacje antysmogowe
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ze smogiem

"Grażyna, jedziemy na
grzyby!"

Gwoździe w jabłkach.
Niebezpieczna moda,
lekarze ostrzegają

Tarnów. Dodatkowe
hulajnogi i skutery na
ulicach miasta

Tomasz Grodzki
kandydatem PO, PSL i SLD
na marszałka Senatu

Zakopane: Lód na drodze.
Zderzenie busa i
osobówek
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– podkreśla Agnieszka Budzińska-Bennett.

W serii ukaże się pięć podwójnych wydawnictw zawierających ponad 150
krótkich, XVI-wiecznych utworów utrzymanych w układzie
czterogłosowym. Psalmy – przełożone na  przez Jana
Kochanowskiego i umuzycznione przez Mikołaja Gomółkę – stanowią
najbardziej znane, opublikowane za życia autora i jedyne zachowane do
dziś jego dzieło, które ma bezsprzeczne znaczenie dla kultury polskiej.

Koncert premierowy „Melodii na Psałterz polski...” vols 3&4 odbędzie się
9 listopada o godz. 19.30 w Willi Decjusza w Krakowie (ul. 28 lipca 1943
roku 17A).

Bilety w cenie 10 PLN do nabycia w miejscu koncertu na godzinę przed
jego rozpoczęciem.
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Kraków. W Willi Decjusza zabrzmią psalmy Mikołaja Gomółki

Koncertowa premiera drugiego, podwójnego albumu „Melodie na Psałterz polski...” vols 3 & 4
Mikołaja Gomółki już 9 listopada w Willi Decjusza w Krakowie. Chórem Polskiego Radia
dyrygować będzie Agnieszka Budzińska-Bennett. Wróć do artykułu »
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Metoda robi furorę
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Kraków. Zwyrodnialcy
skatowali i okradli.
Rozpoznajesz ich? 25 10

Kraków. Na obrzeżach
miasta mieszkają słynni
youtuberzy Wersow i Friz
[WIDEO, ZDJĘCIA]
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Wypadek w Olkuszu. Nie żyje
19-latek, Został śmiertelnie
potrącony przez samochód
osobowy

Hymn Polski - TEKST. Jak
brzmi pełny hymn Polski?
Kiedy śpiewamy Mazurek
Dąbrowskiego? 31 10

Kraków. Trasa Łagiewnicka:
Największy tunel gotowy w 70
procentach. Postępują prace
na pozostałych odcinkach

Stradom. Konserwator
wstrzymała prace. Inwestor
dostał decyzję w poniedziałek.
Zamierza się odwołać

Patrycja Słaby z Nowego Sącza
po raz drugi Mistrzynią Polski
w Bikini Fitness. Piękna
sądeczanka jest kolekcjonerką

Balkon z ekskluzywnym
widokiem na ścianę, czyli
kolejny absurd budowlany w
Krakowie

Ceny zniczy na 1 listopada:
Auchan, Lidl, Kau�and,
Biedronka. Gdzie można kupić
najtańsze znicze na
Wszystkich Świętych

62-latek pozbył się bólu
kręgosłupa dzięki metodzie z
1931 r. Metoda robi furorę
Sponsorowane

Zobacz również
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