Willa Decjusza

Willa Decjusza. Chór Polskiego Radia i utwory Mikołaja Gomółki
Marta Gruszecka 8 listopada 2019 | 17:14

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
KRAKÓW

Abp Jędraszewski dostał
nagrodę za "tęczową zarazę".
W laudacji nazwano go
"kurierem z Krakowa"

Toyota nieoczekiwanie sypie
inwestycjami. 2 mld zł
inwestycji w hybrydy. Polska
korzysta na brexicie?

MATERIAŁ PROMOCYJNY PARTNERA

Jak prawidłowo dobrać
koszulę?

KRAKÓW

Pseudokibice z Tarnowa
zatrzymani. Mieli salę do
ćwiczeń przed ulicznymi
bójkami
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Willa Decjusza: Cracovia Danza (Fot. Daniel Staniszewski / Agencja Gazeta)

Listopadowy wieczór z klasyką i Chórem Polskiego
Radia. W sobotę w Willi Decjusza koncertowa
premiera drugiego, podwójnego albumu "Melodie
na Psałterz polski." vols 3&4 Mikołaja Gomółki.

Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Chórem Polskiego Radia dyrygować będzie Agnieszka BudzińskaBennett, polska śpiewaczka i badaczka muzycznych skarbów. To ona
przed trzema laty wpadła na pomysł zarejestrowania kompletu psalmów
Mikołaja Gomółki.

Muzyczna i literacka przygoda
Utwory, przełożone na język polski przez Jana Kochanowskiego i
Willa Decjusza

umuzycznione przez Gomółkę, stanowią najbardziej znane,
opublikowane za życia autora i jedyne zachowane do dziś jego dzieło o
tak dużym znaczeniu dla kultury polskiej. – Nagranie kompletnych
psalmów Mikołaja Gomółki to ekscytująca muzyczna i literacka
przygoda. Wraz z Chórem Polskiego Radia i zaproszonymi
instrumentalistami specjalizującymi się w wykonawstwie muzyki

renesansowej odkrywamy nowe poziomy prostych, wydawałoby się,
utworów muzycznych. Dzięki naszym nagraniom polski renesans brzmi
świeżo i interesująco – podkreśla artystka.

W Willi Decjusza
Koncert premierowy „Melodii na Psałterz polski…” w sobotę o godz.
19.30 w Willi Decjusza (28 Lipca 1943 r. 17a). Bilety w cenie 10 zł do
nabycia na godzinę przed koncertem.

Zyskaj dostęp do pozostałych tekstów

Teraz prenumerata Wyborczej od 5 zł
miesięcznie
Dołącz do grona dociekliwych i głodnych wrażeń - już 200 tysięcy
Prenumeratorek i Prenumeratorów wybrało Wyborczą!

Wybierz prenumeratę
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KONTAKT

INNE
Policja szuka listem gończym Rafała
Borowca. Groził, nie płacił alimentów

75. Krakowska Lekcja Śpiewania:
"Radosna Niepodległości"

Muzeum Inżynierii Miejskiej w nowym
wydaniu. Oto zwycięska koncepcja

Komisje Inicjatywy Pracowniczej
apelują o zawieszenie oskarżanego o
molestowanie dyrektora Bagateli

Umowa podpisana, tereny Wesołej
oﬁcjalnie w rękach miasta

Rok opóźnienia na budowie Trasy
Łagiewnickiej. Spór o 28 mln zł
rozstrzygnie sąd

