
Renesans. Lubię to! - spotkanie ze sztuką i zabytkiem już
w najbliższą niedzielę w Willi Decjusza
RED. • 12 grudnia

Już w najbliższą niedzielę, 15 grudnia w Willi Decjusza będziemy mogli wysłuchać efektów
niezwykłego, muzycznego eksperymentu. Wsłuchując się w utwory Chopina, Boehma i
Pasculliego odkryjemy możliwości �etu oraz techniki oddechu permanentnego.

WIDEO: Krótki wywiad

Idea projektu In�nity narodziła się w związku z rezultatami pracy Natalii
Jarząbek podczas studiów w klasie �etu prof. Barbary Świątek-Żelaznej
w Akademii Muzycznej w Krakowie.

W roku 2017 Natalia wraz z prof. Barbarą Świątek-Żelazną otrzymały
prestiżową Nagrodę Województwa Małopolskiego Ars Quaerendi w
kategorii „Mistrz -Uczeń” za wybitne działania na rzecz rozwoju i
promocji kultury. Obie laureatki postanowiły przeznaczyć ją na
stworzenie podręcznika do nauki techniki oddechu permanentnego i
nagranie płyty CD inspirowanej tą techniką.

Nazwa projektu – In�nity - symbolizuje zarówno niekończące się
możliwości utrzymywania dźwięku, jak również nieograniczone walory
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�etu jako instrumentu muzycznego. Program koncertu jest
zróżnicowany, zawiera utwory na �et, a także dokonane przez Natalię
Jarząbek transkrypcje utworów przeznaczonych w oryginale na inne
instrumenty.

PROGRAM:

1. I. Clarke - Hypnosis

2. F. Chopin - Wariacje na �et i fortepian na tematy Rossiniego

3. A. Pasculli - Pszczoły

4. J. Rutter - Suite Antique

5. T. Boehm - Grande Polonaise op. 25

Koncert rozpocznie się o godz. 17. Wcześniej zaś, o godz. 15. można wziąć
udział w zwiedzaniu willi z przewodnikiem.

C Z Y TA J  TA KŻE

Nie do poznania. Bieżanów
i Prokocim na zdjęciach z
lat 90.

Bez wiz do USA. Do tych
miast polecimy z Polski
[CENY]

Który z krakowskich
radnych jest najlepszy?
Który to leser?

Budowa tunelu zakopianki -
fakty, liczby, ciekawostki

TOP 20 najbogatszych
gmin w Małopolsce
[RANKING]

Pijani i naćpani kierowcy
poszukiwani przez policję
w Małopolsce. RAPORT
PAŹDZIERNIK [11.10.]

willa decjusza willa decjusza konce... koncerty krakow

Napisz swój komentarz...

0 / 4000

Gość

OPUBLIKUJ

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Zobacz ofertę

 Dodaj komentarz

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki
korzystania z usługi �rmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz
Politykę Prywatności.

KONIEC BLOKU OGŁOSZEŃ

Wybrane dla Ciebie

Wiadomości Wideo Sport Zdrowie Strona kobiet Dom Strefa Agro Więcej

https://gazetakrakowska.pl/bez-pastelozy-i-luksusowych-aut-pod-blokami-tak-kiedys-wygladal-biezanow-i-prokocim/ar/c9-14615901
https://gazetakrakowska.pl/bez-wiz-do-stanow-zjednoczonych-do-tych-miast-dolecimy-z-polski-bez-przesiadki-ceny/ar/c3-14574299
https://gazetakrakowska.pl/subiektywny-ranking-radnych-krakowa-kto-najlepszy-kto-najgorszy/ar/c1-14555219
https://gazetakrakowska.pl/budowa-tunelu-zakopianki-fakty-liczby-ciekawostki/ar/c3-14523241
https://gazetakrakowska.pl/top-20-najbogatszych-gmin-w-malopolsce-ranking/ar/c3-14493353
https://gazetakrakowska.pl/pijani-i-nacpani-kierowcy-poszukiwani-przez-policje-w-malopolsce-raport-pazdziernik-1110/ar/c4-14475101
https://gazetakrakowska.pl/tag/willa-decjusza
https://gazetakrakowska.pl/tag/willa-decjusza-koncerty
https://gazetakrakowska.pl/tag/koncerty-krakow
http://bit.ly/2rDMObs
https://medica365.pl/sposob-na-prezent,c157.html?utm_source=ofertylokalne&utm_medium=serwisyppg&utm_campaign=pomysly_na_prezent
https://medica365.pl/szczoteczki-soniczne-do-zebow-dla-doroslych,c154.html?utm_source=ofertylokalne&utm_medium=serwisyppg&utm_campaign=szczoteczki_na_prezent
https://gazetakrakowska.pl/lokalne-oferty
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/terms
https://gazetakrakowska.pl/regulamin
https://prywatnosc.polskapress.pl/
https://gazetakrakowska.pl/horoskop-dzienny-na-poniedzialek-16122019-horoskop-na-dzis-sprawdz-co-dzis-podpowiadaja-ci-gwiazdy/ar/c15-13342311
https://gazetakrakowska.pl/potrawy-wigilijne-salatka-na-wigilie-zobacz-top-10-salatek-na-swiateczny-stol-przepisy/ar/c6-14642151
https://gazetakrakowska.pl/
https://gazetakrakowska.pl/wiadomosci/
https://gazetakrakowska.pl/wideo/
https://gazetakrakowska.pl/sport/
https://gazetakrakowska.pl/zdrowie/
https://gazetakrakowska.pl/strona-kobiet/
https://gazetakrakowska.pl/dom/
https://gazetakrakowska.pl/strefa-agro/
https://gazetakrakowska.pl/wyszukiwanie/
https://www.telemagazyn.pl/
https://gazetakrakowska.pl/pogoda/
https://gazetakrakowska.pl/ogloszenia/
https://gazetakrakowska.pl/logowanie


Przeglądaj również za pomocą strzałek

 
na klawiaturze

Renesans. Lubię to! - spotkanie ze sztuką i zabytkiem już w najbliższą niedzielę w Willi Decjusza

Natalia Jarząbek Wróć do artykułu »

Najnowsze wiadomości

Aria wybrzmiewa już 15
lat

Flashback - Olga Drenda
opowiada o
pomysłowości wokół
nas. Specjalny,
świąteczny odcinek
programu

Kraków na dziś. Sprawdź
kalendarz imprez!

Rzuciła wyzwanie
celebrytom. Efekt?
Przeszedł oczekiwania

Kraków. Po 127 latach
zrealizowano projekt
Wyspiańskiego

Muzeum Krakowa
wyróżnione medalem
Cracoviae Merenti

Propozycje kulturalne
na Sylwestra w
Krakowie

Kraków. Nowa
choreogra�a na
festiwalu Boska
Komedia

Komodo prezentuje
"Rush Of Blood"
[WIDEO]

Polecamy

Podhale. Paskudne zderzenie seata i BMW
w pobliżu ubojni

Te znaki zodiaku odnajdą
szczęście w 2020 r.

„Zimny Księżyc”na niebie.
Zapowiedź zimy [ZDJĘCIA]

Ciasta bez pieczenia na święta

"Szkieletor" zmienia się w
wieżowiec. Trwa walka z
czasem

Spór o Zakrzówek. Tak mają
wyglądać plaże i baseny w
2021 r.

ŻYCZENIA na Boże Narodzenie
2019. Najpiękniejsze,
oryginalne oraz zabawne
życzenia bożonarodzeniowe
12.12.

1 /3  

Klaudyna Schubert

0

https://gazetakrakowska.pl/
https://gazetakrakowska.pl/renesans-lubie-to-spotkanie-ze-sztuka-i-zabytkiem-juz-w-najblizsza-niedziele-w-willi-decjusza/ar/c13-14650239
https://gazetakrakowska.pl/renesans-lubie-to-spotkanie-ze-sztuka-i-zabytkiem-juz-w-najblizsza-niedziele-w-willi-decjusza/ar/c13-14650239
https://gazetakrakowska.pl/pietnascie-lat-stowarzyszenia-promujacego-sztuke-operowa-w-krakowie/ar/c13-14650127
https://gazetakrakowska.pl/flashback-olga-drenda-opowiada-o-pomyslowosci-wokol-nas-specjalny-swiateczny-odcinek-programu/ar/c13-14645375
https://gazetakrakowska.pl/krakow-w-twoich-planach-co-dzis-dzieje-sie-w-krakowie-wydarzenia-artystyczne-sportowe-i-kulturalne-plan-12122019/ar/c13-14332963
https://gazetakrakowska.pl/starosadeczanka-katarzyna-zielinska-rzucila-wyzwanie-celebrytom-te-zdjecia-trzeba-zobaczyc/ar/c13-14648665
https://gazetakrakowska.pl/krakow-na-oczach-25-tys-widzow-zrealizowali-projekt-witraza-wyspianskiego-zdjecia/ar/c13-14648183
https://gazetakrakowska.pl/muzeum-krakowa-wyroznione-medalem-cracoviae-merenti/ar/c13-14648563
https://gazetakrakowska.pl/sylwester-w-krakowie-20192020-propozycje-kulturalne-na-sylwestra-w-krakowie/ar/c13-14648419
https://gazetakrakowska.pl/krakow-nowa-choreografia-na-festiwalu-boska-komedia/ar/c13-14648319
https://gazetakrakowska.pl/krakowskie-trio-komodo-serwuje-pierwszy-autorski-przeboj-rush-of-blood/ar/c13-14647739
https://gazetakrakowska.pl/podhale-wypadek-w-rogozniku-blokada-trwala-kilkadziesiat-minut/ar/c16-14647067
https://gazetakrakowska.pl/te-znaki-zodiaku-odnajda-szczescie-w-2020-r-sprawdz-czy-los-sie-do-ciebie-usmiechnie-ktore-znaki-zodiaku-moga-otwierac-szampana/ar/c15-14642419
https://gazetakrakowska.pl/muszyna-zimny-ksiezycna-niebie-to-wyjatkowa-pelnia-zwiastujaca-nadejscie-zimy-zdjecia/ar/c1-14649399
https://gazetakrakowska.pl/ciasta-na-boze-narodzenie-proste-i-szybkie-ciasta-bez-pieczenia-na-swiateczny-stol-przepisy-1212/ar/c6-14647487
https://gazetakrakowska.pl/krakow-szkieletor-zmienia-sie-w-wiezowiec-trwa-walka-z-czasem-przy-rondzie-mogilskim-zdjecia/ar/c3-14645695
https://gazetakrakowska.pl/wyjatkowe-makiety-zakrzowka-tak-bedzie-wygladal-w-2021-roku-w-tle-spor-o-plaze/ar/c3-14647189
https://gazetakrakowska.pl/zyczenia-na-boze-narodzenie-2019-najpiekniejsze-oryginalne-oraz-zabawne-zyczenia-bozonarodzeniowe-1212/ar/c1-14610329
https://gazetakrakowska.pl/renesans-lubie-to-spotkanie-ze-sztuka-i-zabytkiem-juz-w-najblizsza-niedziele-w-willi-decjusza/ar/c13-14650239
https://gazetakrakowska.pl/pietnascie-lat-stowarzyszenia-promujacego-sztuke-operowa-w-krakowie/ar/c13-14650127
https://gazetakrakowska.pl/flashback-olga-drenda-opowiada-o-pomyslowosci-wokol-nas-specjalny-swiateczny-odcinek-programu/ar/c13-14645375
https://gazetakrakowska.pl/krakow-w-twoich-planach-co-dzis-dzieje-sie-w-krakowie-wydarzenia-artystyczne-sportowe-i-kulturalne-plan-12122019/ar/c13-14332963
https://gazetakrakowska.pl/starosadeczanka-katarzyna-zielinska-rzucila-wyzwanie-celebrytom-te-zdjecia-trzeba-zobaczyc/ar/c13-14648665
https://gazetakrakowska.pl/krakow-na-oczach-25-tys-widzow-zrealizowali-projekt-witraza-wyspianskiego-zdjecia/ar/c13-14648183
https://gazetakrakowska.pl/muzeum-krakowa-wyroznione-medalem-cracoviae-merenti/ar/c13-14648563
https://gazetakrakowska.pl/sylwester-w-krakowie-20192020-propozycje-kulturalne-na-sylwestra-w-krakowie/ar/c13-14648419
https://gazetakrakowska.pl/krakow-nowa-choreografia-na-festiwalu-boska-komedia/ar/c13-14648319
https://gazetakrakowska.pl/krakowskie-trio-komodo-serwuje-pierwszy-autorski-przeboj-rush-of-blood/ar/c13-14647739
https://gazetakrakowska.pl/podhale-wypadek-w-rogozniku-blokada-trwala-kilkadziesiat-minut/ar/c16-14647067
https://gazetakrakowska.pl/te-znaki-zodiaku-odnajda-szczescie-w-2020-r-sprawdz-czy-los-sie-do-ciebie-usmiechnie-ktore-znaki-zodiaku-moga-otwierac-szampana/ar/c15-14642419
https://gazetakrakowska.pl/muszyna-zimny-ksiezycna-niebie-to-wyjatkowa-pelnia-zwiastujaca-nadejscie-zimy-zdjecia/ar/c1-14649399
https://gazetakrakowska.pl/ciasta-na-boze-narodzenie-proste-i-szybkie-ciasta-bez-pieczenia-na-swiateczny-stol-przepisy-1212/ar/c6-14647487
https://gazetakrakowska.pl/krakow-szkieletor-zmienia-sie-w-wiezowiec-trwa-walka-z-czasem-przy-rondzie-mogilskim-zdjecia/ar/c3-14645695
https://gazetakrakowska.pl/wyjatkowe-makiety-zakrzowka-tak-bedzie-wygladal-w-2021-roku-w-tle-spor-o-plaze/ar/c3-14647189
https://gazetakrakowska.pl/zyczenia-na-boze-narodzenie-2019-najpiekniejsze-oryginalne-oraz-zabawne-zyczenia-bozonarodzeniowe-1212/ar/c1-14610329
https://gazetakrakowska.pl/renesans-lubie-to-spotkanie-ze-sztuka-i-zabytkiem-juz-w-najblizsza-niedziele-w-willi-decjusza/ga/c13-14650239/zd/40660287


Przeglądaj również za pomocą strzałek

 
na klawiaturze

Renesans. Lubię to! - spotkanie ze sztuką i zabytkiem już w najbliższą niedzielę w Willi Decjusza

Dominika Peszko Wróć do artykułu »

Najnowsze wiadomości

Aria wybrzmiewa już 15
lat

Flashback - Olga Drenda
opowiada o
pomysłowości wokół
nas. Specjalny,
świąteczny odcinek
programu

Kraków na dziś. Sprawdź
kalendarz imprez!

Rzuciła wyzwanie
celebrytom. Efekt?
Przeszedł oczekiwania

Kraków. Po 127 latach
zrealizowano projekt
Wyspiańskiego

Polecamy

Podhale. Paskudne zderzenie seata i BMW
w pobliżu ubojni

Te znaki zodiaku odnajdą
szczęście w 2020 r.

„Zimny Księżyc”na niebie.
Zapowiedź zimy [ZDJĘCIA]

Ciasta bez pieczenia na święta

"Szkieletor" zmienia się w
wieżowiec. Trwa walka z
czasem

Spór o Zakrzówek. Tak mają
wyglądać plaże i baseny w
2021 r.

ŻYCZENIA na Boże Narodzenie
2019. Najpiękniejsze,
oryginalne oraz zabawne
życzenia bożonarodzeniowe
12.12.

2 /3  

Oksana Teryluk

0

https://gazetakrakowska.pl/
https://gazetakrakowska.pl/renesans-lubie-to-spotkanie-ze-sztuka-i-zabytkiem-juz-w-najblizsza-niedziele-w-willi-decjusza/ar/c13-14650239
https://gazetakrakowska.pl/renesans-lubie-to-spotkanie-ze-sztuka-i-zabytkiem-juz-w-najblizsza-niedziele-w-willi-decjusza/ar/c13-14650239
https://gazetakrakowska.pl/pietnascie-lat-stowarzyszenia-promujacego-sztuke-operowa-w-krakowie/ar/c13-14650127
https://gazetakrakowska.pl/flashback-olga-drenda-opowiada-o-pomyslowosci-wokol-nas-specjalny-swiateczny-odcinek-programu/ar/c13-14645375
https://gazetakrakowska.pl/krakow-w-twoich-planach-co-dzis-dzieje-sie-w-krakowie-wydarzenia-artystyczne-sportowe-i-kulturalne-plan-12122019/ar/c13-14332963
https://gazetakrakowska.pl/starosadeczanka-katarzyna-zielinska-rzucila-wyzwanie-celebrytom-te-zdjecia-trzeba-zobaczyc/ar/c13-14648665
https://gazetakrakowska.pl/krakow-na-oczach-25-tys-widzow-zrealizowali-projekt-witraza-wyspianskiego-zdjecia/ar/c13-14648183
https://gazetakrakowska.pl/podhale-wypadek-w-rogozniku-blokada-trwala-kilkadziesiat-minut/ar/c16-14647067
https://gazetakrakowska.pl/te-znaki-zodiaku-odnajda-szczescie-w-2020-r-sprawdz-czy-los-sie-do-ciebie-usmiechnie-ktore-znaki-zodiaku-moga-otwierac-szampana/ar/c15-14642419
https://gazetakrakowska.pl/muszyna-zimny-ksiezycna-niebie-to-wyjatkowa-pelnia-zwiastujaca-nadejscie-zimy-zdjecia/ar/c1-14649399
https://gazetakrakowska.pl/ciasta-na-boze-narodzenie-proste-i-szybkie-ciasta-bez-pieczenia-na-swiateczny-stol-przepisy-1212/ar/c6-14647487
https://gazetakrakowska.pl/krakow-szkieletor-zmienia-sie-w-wiezowiec-trwa-walka-z-czasem-przy-rondzie-mogilskim-zdjecia/ar/c3-14645695
https://gazetakrakowska.pl/wyjatkowe-makiety-zakrzowka-tak-bedzie-wygladal-w-2021-roku-w-tle-spor-o-plaze/ar/c3-14647189
https://gazetakrakowska.pl/zyczenia-na-boze-narodzenie-2019-najpiekniejsze-oryginalne-oraz-zabawne-zyczenia-bozonarodzeniowe-1212/ar/c1-14610329
https://gazetakrakowska.pl/renesans-lubie-to-spotkanie-ze-sztuka-i-zabytkiem-juz-w-najblizsza-niedziele-w-willi-decjusza/ar/c13-14650239
https://gazetakrakowska.pl/pietnascie-lat-stowarzyszenia-promujacego-sztuke-operowa-w-krakowie/ar/c13-14650127
https://gazetakrakowska.pl/flashback-olga-drenda-opowiada-o-pomyslowosci-wokol-nas-specjalny-swiateczny-odcinek-programu/ar/c13-14645375
https://gazetakrakowska.pl/krakow-w-twoich-planach-co-dzis-dzieje-sie-w-krakowie-wydarzenia-artystyczne-sportowe-i-kulturalne-plan-12122019/ar/c13-14332963
https://gazetakrakowska.pl/starosadeczanka-katarzyna-zielinska-rzucila-wyzwanie-celebrytom-te-zdjecia-trzeba-zobaczyc/ar/c13-14648665
https://gazetakrakowska.pl/krakow-na-oczach-25-tys-widzow-zrealizowali-projekt-witraza-wyspianskiego-zdjecia/ar/c13-14648183
https://gazetakrakowska.pl/muzeum-krakowa-wyroznione-medalem-cracoviae-merenti/ar/c13-14648563
https://gazetakrakowska.pl/sylwester-w-krakowie-20192020-propozycje-kulturalne-na-sylwestra-w-krakowie/ar/c13-14648419
https://gazetakrakowska.pl/podhale-wypadek-w-rogozniku-blokada-trwala-kilkadziesiat-minut/ar/c16-14647067
https://gazetakrakowska.pl/te-znaki-zodiaku-odnajda-szczescie-w-2020-r-sprawdz-czy-los-sie-do-ciebie-usmiechnie-ktore-znaki-zodiaku-moga-otwierac-szampana/ar/c15-14642419
https://gazetakrakowska.pl/muszyna-zimny-ksiezycna-niebie-to-wyjatkowa-pelnia-zwiastujaca-nadejscie-zimy-zdjecia/ar/c1-14649399
https://gazetakrakowska.pl/ciasta-na-boze-narodzenie-proste-i-szybkie-ciasta-bez-pieczenia-na-swiateczny-stol-przepisy-1212/ar/c6-14647487
https://gazetakrakowska.pl/krakow-szkieletor-zmienia-sie-w-wiezowiec-trwa-walka-z-czasem-przy-rondzie-mogilskim-zdjecia/ar/c3-14645695
https://gazetakrakowska.pl/wyjatkowe-makiety-zakrzowka-tak-bedzie-wygladal-w-2021-roku-w-tle-spor-o-plaze/ar/c3-14647189
https://gazetakrakowska.pl/zyczenia-na-boze-narodzenie-2019-najpiekniejsze-oryginalne-oraz-zabawne-zyczenia-bozonarodzeniowe-1212/ar/c1-14610329
https://gazetakrakowska.pl/renesans-lubie-to-spotkanie-ze-sztuka-i-zabytkiem-juz-w-najblizsza-niedziele-w-willi-decjusza/ga/c13-14650239/zd/40660289
https://gazetakrakowska.pl/renesans-lubie-to-spotkanie-ze-sztuka-i-zabytkiem-juz-w-najblizsza-niedziele-w-willi-decjusza/ga/c13-14650239


Przeglądaj również za pomocą strzałek

 
na klawiaturze

reklama
Przejdź do strony 

Renesans. Lubię to! - spotkanie ze sztuką i zabytkiem już w najbliższą niedzielę w Willi Decjusza 3 /3  

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Komplet uczestników fazy pucharowej Ligi Mistrzów

Wyłudzili dwa miliony. Nie dla siebie. Dla pracowników

Kraków. Budowlana porażka na placu Biskupim [ZDJĘCIA]

Utrudnienia w ruchu: województwo małopolskie, gdzie trwają roboty drogowe?

Aria wybrzmiewa już 15 lat

Przepisy na wigilijne kompoty

Kraków. "Choinka pod choinkę" RMF FM. Sprawdź, kiedy możesz dostać choinkę za darmo

ŻYCZENIA na Boże Narodzenie 2019. Najpiękniejsze, oryginalne oraz zabawne życzenia bożonarodzeniowe 12.12.

10 największych zbrodni popełnionych z miłości
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