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sty Józefa Stompla. 

DRODZY MELOMANI! 

PO EMOC.TACH „Wratislavia 
C'lntans" wracamy d0 normal
ne'1o codriennee:o konystania 

1. a'rakcii muzycm:vch. 0Dera jak 
wie:nv zac,ęła swój •f'1on już przed 
kilkoma dniami, filharm()rna nie 
otworzyła jeszcze ofich1Jnie sezonu 
1978179 ale jak Wam. Drodz:v Melo
'11ani wiadomo. orkiestra filharmo
nii i Chór Kameralny „Cantores 

'VT ' nore<; Wrati<;Javienses" bral:v już 
•1d 7 iał i w Fei;tiwalu Chon''lo·wskim 
w Dusz:i 'kach i w XTTT M;ędzyna
-o dowvm Festiwalu Muz~·ki Ornto
rv.inej i Kantatowe.i. Zanim też na
s tąpi O'f;cialna in<nJ!!uracja Sf'ZOnU 
w piatek (29 września). 14 i 15 bm. 
odbęda si ę pierwsze w tym roku 

W Państwowej Operze na wiel
kiej scenie 14 (czwartek) „Travia
ta'', w piątek „Baron Cygański", w 
sobotę „Wesele Figara'', w niedzie
lę o 15 „Kopciuszek" Prokofiewa. we 
wtorek „Halka". a w środę ,.Strasz
ny dwór". Do tei „wyliczanki" trze
ba jeszcze dodać operę kameralni! 
wystawianą w Muzeum Narodowvm 
w niedzielę 2 bm. o godz. 20. Jest 
to kom'czna opera Józefa Haydna 
.. Lo speziale" czyli ,.Aptekarz". osnu
ta na tle komedii Goldoniee:o, z u
d.,,iałem tancerzy pantomimistów. 
Kierownictwo muzyczne spoczywa w 
rekach Adama Palki, reży<eria i in
scenizacja H~liny Dzieduszyckiej, 
choreo"rafia Tercs:v Kuiaw:v. sceno
e;rafia Marcina Jarnu<;zkiewicza. 

ństwowy Teatr Muzyczny ko
w terenie. a we Wrocławiu 
c na ukończenie instalacji że-

urtyny w kinoteatr 

Stanisław Jura sp1cwa partię ty
tułową w „Aptekarzu". 

„Śląsk" gra w Okręgowym Klubie 
· erskim przy ul. Pretficza 24. Ze 

względu na małe rozmiary tutejszej 

sceny Teatr Muzyczny nie wystawia 
wielkich operetek, tylko prz;y,goto
wał specjalną niezwykle zabawną 
komedię muzyczną arcymistrza ko
medii framcuskiej Heruneąuina „Nie 
kłam kochanie" LM-Oirl Bebe") z mu
zyką Tadeusza Kierskiego pod kie
rownictwem Zdzisława Kopaeia, w 
reżyserii Igora P~zegrodzkiego, cho
reografii Alicji Szeskiej i scenogra
fii Anny Bobrowskiej-Ekiert. 
·• Jeszcze chciałbym polecić Meloma
nom piekną płytę Polskich Nagrań 
Muza (SX 1250): Cantores Minores 
Wratis.lavienses pod dyrekcją Ed
munda Kajdasza śpiewają Claudiu
sa Pari słynne madrygały pięcio-

1:'1 qsowe „IL LAMENTO D'ARIAN
NA" („Lament Ariaruny"). Jest to 
C7.warta księt(a madryt(ałów wielkie
!!O mistrza muzyki wokalnej. Nagra
nie bardzo dobre. tak, że płyta ta 
powinna się znaleźć w zbiorach każ
de!!o melomana. 
Słuchając „Il Lamento D'Arianna" 

żegnam milych melomanów. 
W.UC 


