
DRODZY MELOMANI! 

D ZIS OSTATNI dzień XITI 
Międzynarodowego Festi
walu Oratoryjno-Kantatowe-

'!o .,Wratislavia Cantans". O i;:odz. 
19 w Katedrze Marii Ma.gdalen:v 
Or.k iestra, Chór Chlopiecy i Męski 
Filharmonii Poznańskiej oraz. soli
'° ci: Stefania Wo~rtowi.cz., Ka'Zl;mierz 
Przybylski i Piotr Lisz.kows.ki wv
konają jedno u najpotężniejsz.y~h 
dziel polskiej muzyki ,późno-roman
tycznej, oratorium „Quo Vadis" 
Feliksa Nowowlej.;k1ego. Na1pisane w 
1903 ro.l<u w okresie oJ(rom:iei po
pularności · powieści Sienkiwicza 
orator.ium Nowowiejskiego odnosił~ 

niebywałe sukcesy na estradach ca
łego świata. Dość powiedzieć, że w 
,przeciągu niespełna 4 lat wykony- : 
wane było w 150 miastach Europy 
i Ameryki. Dziś wielkie dzieło Feli
ksa Nowowiejskiego jest prawie za
pomniane. W Poznaniu - po woj
nie - zostało wykonane przed bo
.dajże 15 laty, dzi~ki inicjatywie Ro
berta Satanow•kiego, Z tym w!ę- . 
ksr.ym zainte.rernwaniem słuchać 
bedziem:v „Quo Vadis" na estradzie ' 
„Wratislavia Cantans" pod dyrekcją 
Stefana Stuli.grosza. 

Na zamknięcie „Wratislavia Can
tans" w Refektarzu Ratusza uroczy
sty koncert o godz. 22, na którym 
słynny Moskiewski Chór Kameralny 
ood dyrekcją Władimira Minina wy
kooa ipieśni kompoz.yto.rów ro.~yj
skich. 

A w operze - iak już ,pisaliśmy 
w poprzednim felieton.ie - 9 i io 
bm. otwarcie sezonu 1978-1979. W 
sobotę 9 bm. w Muzeum Narado-

wym niezwykle zabawna opera ka
meralna Józefa Haydna „Aiptekarz.", 
wzbogacona scenami iIJantomimi<:z
nymi. Dyryguje Adam Palka, reży
seria i inscenizacja Hahny Dziedu
szyckiej, choreografia Teresy Kuja
wy, scenografia Marcina JaPr:lusz..kie
wicza. Urocza muzyka Haydńa spla
ta się z niebywałymi przygo.dami 
trzech ,.amantów" zadurzonyc'1 w 
m'.odziutkiej wychowanicy starego 
aptekarza - a ra•czej w jej pcsa'2:u. 
O:iera ,pisana iprzez Haydna w 1768 
roku na otwarcie dworskiE·!'O teatru 
księcia Mikołaja w jego 111owej :re
zydencj i Esterhaz nad jeziorem Na
zydenkim. cipiera się na arcy7"0"W
nej komedii dell'ąrte Carlo Goldo
nie'!o, w .któ:rej roi się od fantast~· cz;
nych przy!(ód z najazdem Turków 
na apte'kę włącznie. 

W nie<lzielę 10 bm. w Państwowej 
0"lerze uroczyste otwa.re;e se1onu 
.,Strasznym Dworem" .pod dyrekcją 
Roberta Satanowskiego, IPOCzym we 

wtorek zobRl{ZYIDY usłyszymy 
„Zemstę Nietoperza" a w środę 
„Halkę". 

Przypominam najmłodszym melo· 
manom oraz i,ch ·rodziiioom, tż.e w 
Padstwowej Operze za-c:zyna się no
wy rok Studium Baletowego: 15 bm. 
przyjęcia i egzamin wstępny. Mło
dzi adeoci baletowi od 11 do 15 lat, 
dziewczf:ta i ·Chłopcy, obdarz.eni do
brym sluchem i l()redysipozycją do 
tańea mogą Z<Mtać przyjęci do Stu
d ium Baletowego przy Państwowej 
Qperze, prowadronego \I)rzez znane
go tancerza, choreoigra.fa i kierow
n ika baletu operowego Henry.ka Sa
wic.kiego oraz l()rzez wybitnych cho
re~·grafów i tmncerzy 111as.wj o:pe>ry. 
Zgłoszenia do działu administracyj
nei;;o Opery Wrocławskz::ej 1. 
386-41 na ręce ,p. Krystyny ze
mińskiej. 

A zatem życzę wielu miły, cliwii 
z muzy.ką. 

W. UCHO. 


