


Szanowni Państwo,

Każdemu Polakowi w duszy gra Chopin, a w sercu śpiewa Karłowicz.
Dzięki świetnym kompozytorom, naszym Rodakom, Polska zyskała szacunek i rozgłos na całym świecie. Nowy
album i koncert pt. „Muzyka Polska” to wspaniałe utwory najważniejszych polskich kompozytorów, którzy
wyznaczyli muzyczne trendy w muzyce klasycznej: F. Chopin, K. Szymanowski, M. Karłowicz i W. Lutosławski.

Na albumie, wśród wybranych wspaniałych kompozycji, znalazła się również i moja. Koncert na wiolonczelę i
orkiestrę smyczkową – składający się z trzech skontrastowanych części.
Polecam usłyszeć ten repertuar na żywo w wykonaniu orkiestry Sinfonia VIVA.

Z poważaniem,
Tomasz Radziwonowicz 

Dyrektor Orkiestry



SINFONIA VIVA  

Najbardziej wszechstronna orkiestra w Polsce!

Dwie złote i jedna platynowa płyta. Nagroda Fryderyka i aż 9 nominacji do niej. Prestiżowy Złoty Orfeusz 2015 przyznany we
Francji. Nagrania Chopina w ich wykonaniu poleciały w kosmos na pokładzie wahadłowca Endeavour. Udział w nagraniach
płyt najlepszych polskich artystów. Tourne po Europie z grupą YES. To tylko kilka z wielu sukcesów na koncie znakomitej
orkiestry Sinfonia VIVA.
Sinfonia VIVA powstała w 1998 roku z inicjatywy Tomasza Radziwonowicza – skrzypka, solisty, kameralisty, aranżera,
kompozytora i dyrygenta. Orkiestra ma na koncie m.in. prawykonanie Requiem Maurice’a Durufle’go wraz z Deutsch-
Französischer Chor Berlin pod dyrekcją Briana Kruse’a Smith’a, koncert w Norymberdze z okazji dziesięciolecia podpisania
traktatu polsko-niemieckiego „O Dobrym Sąsiedztwie i Współpracy”, a także udział w prestiżowym Menuhin Festival Gstaad w
Szwajcarii. Orkiestra ma w swoim dorobku dwie Złote Płyty, z muzyką Waldemara Kazaneckiego oraz Krzysztofa Komedy,
wydane w serii „Wielcy kompozytorzy filmowi” oraz Platynową za „Najpiękniejsze polskie piosenki o miłości”. W 2015 za
albumu Pasquale Anfossiego "Oratorio La morte di San Filippo Neri" (2014) otrzymała prestiżową francuską nagrodę Złotego
Orfeusza 2015, przyznawaną przez Académie du Disque Lyrique we Francji. Sinfonia VIVA brała również udział w nagraniach
wielu albumów znakomitych polskich artystów m.in. „3” i „4” Andrzeja Smolika, „Uniesienie” Henryka Miśkiewicza, „ID” Anny
Marii Jopek, „Jest Cudnie” i „50” Maryli Rodowicz, „Looking For Balance” Krzysztofa Herdzina. W powiększonym składzie,
pod nazwą Classic Entertainment współpracowała z legendarną brytyjską grupą YES, z którą odbyła tourne po Europie,
promując płytę „Magnification”.
Sinfonia VIVA jest jedną z najbardziej wszechstronnych na polskim rynku orkiestr, której repertuar oparty jest na wysokim
poziomie wykonawczym, sięga od utworów muzyki poważnej do rozrywkowej.



W programie koncertu znajdują się utwory najważniejszych polskich kompozytorów,
którzy wyznaczyli również muzyczne trendy na świecie:

Serenada na orkiestrę smyczkową op. 2 Mieczysława Karłowicza - napisana jeszcze
podczas studiów w Berlinie w roku 1897 i tam po raz pierwszy wykonana. Jest to
niezwykły, w pełni dojrzały, utwór składający się z czterech części. Serenada Karłowicza
często bywa nazywana perłą polskiej kameralistyki.

Etiuda b-moll op. 4 nr 3 Karola Szymanowskiego - w wersji oryginalnej na fortepian - w
wersji koncertowej i albumowej zaprezentowana w opracowaniu Tomasza
Radziwonowicza. Wspaniała zapowiedź późniejszych odkryć Szymanowskiego w
zakresie harmoniki, niezwykłe operowanie barwą, niepowtarzalny idiom muzyki z
dawnych kresów Rzeczypospolitej - tęsknota, nostalgia, smutek.

Pięć melodii ludowych Witolda Lutosławskiego - w wersji przygotowanej przez
kompozytora, doskonale wpisuje się w uroczystości stulecia jego urodzin. Ta krótka suita
to muzyczne freski, barwne i pełne zmiennych nastrojów, kolejne arcydzieło muzyki
polskiej.

Nokturn Es-dur op. 9 nr 2 Fryderyka Chopina - pełen prostoty i melancholii, bardziej
znany w opracowaniu Pabla Sarasatego na skrzypce i fortepian, na płycie przedstawiony
w aranżacji Tomasza Radziwonowicza na skrzypce i orkiestrę kameralną.

Całości dopełnia koncert na wiolonczelę i orkiestrę smyczkową - Tomasza
Radziwonowicza, który został napisany w 2001 r. dla Doroty Woźniak-Mocarskiej i
orkiestry Sinfonia VIVA .

MUZYKA POLSKA – KONCERT:  



ALBUM - MUZYKA POLSKA   

PREMIERA ALBUMU „MUZYKA POLSKA” 27.11.2015
WYDAWCA: POLSKIE RADIO S.A. / artCONNECTION music 
SOLIŚCI: Dorota Woźniak-Mocarska – wiolonczela, 
Wojciech Proniewicz – skrzypce
ORKIESTRA: SINFONIA VIVA 
DYRYGENT: TOMASZ RADZIWONOWICZ  

Sinfonia VIVA – Muzyka Polska 
1. M. Karłowicz - Serenada op 2 - cz. I Marsz 
2. - '' - cz. II Romans 
3. - '' - cz. III Walc 
4. - '' - cz. IV. Finał 
5. T. Radziwonowicz - Koncert wiolonczelowy cz.I
6. - '' - cz.II
7. - '' - cz. III 
8. K. Szymanowski - Etiuda b - moll op .4 nr 2 
9. W. Lutosławski „Ach, mój Jasieńko” 
10. - '' - „Hej , od Krakowa jadę”
11. - '' - „Gaik”
12. - '' - „Gąsior”
13. - '' - „Rektor”
14. F . Chopin Nokturn Es -dur op. 9 nr 2
TT: 58:24 

PATRONAT MEDIALNY 

POSŁUCHAJ	ALBUMU:	
Sinfonia VIVA - „Muzyka polska” 

https://youtu.be/ChzwrPppz4I
Karol Szymanowski - „Etiuda b-moll op. 4 nr 3”  

https://youtu.be/Oc1rd7Vztmw

https://youtu.be/ChzwrPppz4I
https://youtu.be/Oc1rd7Vztmw


KONTAKT:

artCONNECTION music 
Tel.: 601 131 556 / 22 405 04 22
Email: music@connection.com.pl

CONNECTION public  relations  www.CONNECTION.com.pl
artCONNECTION music  www.artCONNECTIONcom.pl

SinfoniaVIVA.com 

mailto:music@connection.com.pl
http://www.connection.com.pl/
http://www.artconnectioncom.pl/
https://www.facebook.com/pages/Sinfonia-Viva/289283759626?fref=ts
https://instagram.com/artconnectionmusic
https://www.youtube.com/user/SinfoniaViva

