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„Archetti” Orkiestra Kameralna Miasta Jaworzna
Jaworzno, Wiosny Ludów 1

Z okazji nadchodzących
Świąt Wielkiej Nocy
Życzenia wiosennej pogody w sercu,
obﬁtości na świątecznym stole.
Dobrego wypoczynku w serdecznej atmosferze
oraz nadziei płynącej
z Tego Szczególnego Dnia
życzy
Dyrekcja
oraz wszyscy pracownicy
„Archetti”
Orkiestry Kameralnej Miasta Jaworzna

II Ogólnopolski Konkurs
Wielkimi krokami zbliża się II Ogólnopolski Koncert Młodego
Młodego Skrzypka
Skrzypka Archetti. Między 25 a 27 kwietnia Sala Koncertowa
OKMJ Archetti wypełniona będzie dźwiękami skrzypiec,
Archetti
z których młodzi wirtuozi będą starali się wydobyć
najpiękniejsze brzmienia. Zmagania nastoletnich muzyków
oceniać będzie jury w składzie: dr hab. prof. AM Łukasz
Błaszczyk, dr hab. prof. AM Robert Kabara i dr Agata
Szymczewska. Główną nagrodą w konkursie są wyjątkowe
skrzypce lutnicze, stworzone w pracowni Michała Różaka.
Konkurs ten wyróżnia się na tle innych tego typu wydarzeń
również dzięki swojej nowatorskiej formule umożliwiającej
młodym adeptom sztuki wiolistycznej występ z orkiestrą.
Poza tradycyjnymi przesłuchaniami młodzież zyskuje szansę
wzięcia udziału w warsztatach muzycznych, prowadzonych
przez zawodowych muzyków i pedagogów.

.

Wydarzenie to zostało objęte honorowym patronatem
Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego
oraz Prezydenta Miasta Jaworzna Pawła Silberta.

.

Pierwsza odsłona tego wydarzenia zwieńczona została
ogromnym sukcesem i spotkała się z gorącym przyjęciem,
zarówno ze strony środowiska muzycznego, jak i samej
publiczności. Z niecierpliwością wyczekujemy tegorocznej
odsłony Konkursu i zapraszamy do śledzenia jego przebiegu!

Koncert towarzyszący
II Ogólnopolskiemu
Konkursowi Młodego
Skrzypka Archetti
Jednym z wydarzeń towarzyszących II Konkursowi
Młodego Skrzypka Archetti, będzie wyjątkowy
koncert, na który zapraszamy już 26 kwietnia
o 19:00. W Sali Koncertowej OKMJ Archetti
swoje muzyczne umiejętności zaprezentują
wybitni wioliniści: Agata Szymczewska i Szymon
Krzeszowiec.
Usłyszeć będzie można m.in.

.
Koncert d-moll

na dwoje skrzypiec i orkiestrę - autorstwa Jana
Sebastiana Bacha oraz Divertimento na orkiestrę
smyczkową Beli Bartoka.

.

Orkiestrą dyrygował będzie Mieczysław Unger.
Darmowe wejściówki na wydarzenie można odebrać
w siedzibie Archetti. Serdecznie zapraszamy!

Koncert Majowy Archetti OKMJ
Wiosna rozkwita na dobre - nie tylko pięknymi kwiatami, ale również feerią dźwięków. Już 19 maja o 17:00 ponownie
zagra Orkiestra Kameralna Miasta Jaworzna Archetti. Tym razem, jaworzniccy muzycy połączą swoje siły
z wiolonczelistą Adamem Krzeszowcem i kontrabasistą Markiem Romanowskim - artystami, którzy na co dzień grają
w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Podczas koncertu publiczność będzie miała okazję wysłuchać
utworów takich jak: I Koncert wiolonczelowy a-moll Charlesa Camille'a Saint-Saënsa, Grande Allegro di concerto
“Alla Mendelssohn” i Fantazji Koncertującej na temat opery Purytanie Giovanniego Bottesiniego, a także Podróży
w czasie Stefana Kisielewskiego. Serdecznie zapraszamy wszystkich koneserów muzyki klasycznej!

Archetti

Orkiestra Kameralna
Miasta Jaworzna

MUSICAL

SŁOŃCE
WZEJDZIE
JUTRO

21.05.2019
godz. 18.00

reżyseria, choreograﬁa
Katarzyna Kałas
Dominika Jasińska

Archetti
Jaworzno, Wiosny Ludów 1

przygotowanie wokalne
Maria Stańczak

Bilety w cenie 10 zł do nabycia w Archetti
Więcej informacji: tel. 602 701 238

Premiera musicalu “Słońce wzejdzie jutro”
Co powinno składać się na dobry musical? Przede wszystkim porywające utwory muzyczne, żywiołowe sekwencje
taneczne, barwne stroje i przykuwająca wzrok scenograﬁa. Wszystkich koneserów tej formy teatralnej możemy
zapewnić, że tych elementów nie zabraknie w najnowszym widowisku teatralno-muzycznym Słońce wzejdzie jutro.
Musical przenosi widza do niezwykłej scenerii Nowego Jorku z lat 30. ubiegłego wieku. To właśnie tam, w murach
obskurnego sierocińca, swoje dzieciństwo spędza główna bohaterka. Czy uda się jej znaleźć swoje miejsce w świecie
oraz rodzinę? Słońce wzejdzie jutro to wzruszająca, pełna nadziei i okraszona dużą porcją poczucia humoru historia,
która skradnie serca widzów w każdym wieku.
Za scenariusz, układy choreograﬁczne i scenograﬁę

.
odpowiedzialne są instruktorki Archetti: Katarzyna Kałas

i Dominika Jasińska, które na swoim koncie mają już autorskie wersje musicali, takich jak: Kraina Lodu, Piękna
i Bestia, czy Koty. Przygotowania wokalnego podjęła się Maria Stańczak, a obsada aktorska skompletowana
jest z blisko 40 teatralnych zapaleńców w różnym wieku.

.

Długo wyczekiwana premiera odbędzie się na deskach Centrum Kultury Archetti w Jeleniu już 21 maja o 18:00.
Bilety na spektakl można nabyć w cenie 10 zł.

zdjęcia
z próby

Przedstawienie Grupy O! Teatr
“Jak Pasterz Józef Egipt uratował”

Trwa nasz cykl przedstawień teatralnych, wystawianych dla najmłodszych widzów przez Grupę O! Teatr. Kolejny
spektakl będzie można obejrzeć na scenie Centrum Kultury Archetti w Jeleniu już 12 maja o 17:00, a będzie
to tym razem sztuka pod tytułem: Jak Pasterz Józef Egipt uratował. Tytułowy Józef to chłopiec, którego spotyka
straszny los - jego bracia powodowani zazdrością o względy ojca, wrzucają go do studni. Niespodziewanie bohater
zostaje jednak uratowany i wskutek szczęśliwego splotu okoliczności staje się w Egipcie szanowanym i poważanym
człowiekiem. Czy po latach Józef pomoże swoim braciom, odrzucając chęć zemsty i zapominając o całej krzywdzie,
jaką mu wyrządzili? Jak Pasterz Józef Egipt uratował to doskonała adaptacja znanej, biblijnej historii, która uczy
trudnej sztuki wybaczania. Spektakl zrealizowany jest przy pomocy lalek planszowych oraz muppetów.
Podczas przedstawienia publiczność nie znajdzie nawet chwili na nudę - aktorzy angażują widzów we wspólne
aktywności, takie jak śpiewanie piosenki towarzyszącej podróży głównego bohatera przez pustynię, czy zaganianie
do zagrody niesfornych owieczek.

.

Bilety w cenie 15zł dzieci i 25zł osoby dorosłe do nabycia w Centrum Kultury Archetti.

Koncert Gramy dla Mamy
26 maja to wyjątkowy dzień, w którym wszystkie Mamy
Archetti
Orkiestra Kameralna
Miasta Jaworzna

KONCERT
DLA MAMY
23 maja godz. 17.30
Jaworzno, Wiosny Ludów 1

Koncert w wykonaniu
dzieci i młodzieży
z grup artystycznych Archetti

otrzymują moc uścisków, prezentów i miłości od swoich
pociech. Jak najlepiej wyrazić wszystkie płynące prosto
z serca uczucia i wyrazy wdzięczności pod adresem Mam?
Oczywiście śpiewająco! Doskonale o tym wiemy, dlatego
zapraszamy na niezwykły koncert “Gramy dla Mamy”,
który odbędzie się 23 maja o 17:30.

.

Podczas tego wydarzenia dzieci i młodzież, zaprezentują
swoje artystyczne możliwości i w najpiękniejszy możliwy
sposób podziękują wszystkim Mamom obecnym na Sali

www.archetti.pl
www.centrumkultury.jaworzno.pl

Koncertowej.

Galeria Centrum Kultury
Archetti

Koncert Zespołu
„Jawor”
z „Archetti”
Orkiestry Kameralnej
Miasta Jaworzna

Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski
3 maja 2019
PARAFIA PW. MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI
UL. KS. J. SULIŃSKIEGO 39
8.30 Msza Święta
11.30 Koncert Orkiestry Górniczej
12.30 Uroczysta Suma Odpustowa pod Przewodnictwem
Ks. Bp Grzegorza Kaszaka
14.00 Paraﬁalny Piknik Rodzinny
Koncert Zespołu „Jawor”
z „Archetti” Orkiestry Kameralnej Miasta Jaworzna
Występ Zespołu Wokalnego
Grillowe specjały, słodki poczęstunek, zimne napoje

Zaprasza Proboszcz Ks. Jarosław Ciszek
PARAFIA PW.
MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI
UL. KS. J. SULIŃSKIEGO 39

Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą zajęć, warsztatów i wydarzeń artystycznych, organizowanych w naszej
placówce. Przygotowaliśmy wiele ciekawych propozycji, adresowanych do dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów.
Gorąco zachęcamy do udziału w nich i rozwijania swoich twórczych zainteresowań w każdym wieku!

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W ARCHETTI
ZAJĘCIA DLA DZIECI
Poniedziałek, środa
-zajęcia grupy musicalowej
-zajęcia indywidualne z tańca nowoczesnego
-plastyka sensoryczna dla dzieci 7 - 12 lat
-próby zespołu wokalnego
-zajęcia grupy tanecznej Aplauz I i II
-nauka gry na keybordzie
-indywidualne lekcje śpiewu i emisji głosu
-zajęcia teatralne 7-12 lat
Wtorek, czwartek
-klub bajki 4-6 lat
-zajęcia taneczne 4 - 6 lat
-gry i zabawy dydaktyczne
-plastyka 4 - 5 lat
-rytmika, śpiew 4-6 lat
-klub ekologa 4-6 lat
-próby zespołu Jaworowe Ludki

ZAJĘCIA DLA DOROSŁYCH
Poniedziałek
-próby zespołu Jawor - zespół śpiewa
piosenki o szerokorozumianej tematyce
folklorystycznej oraz popularne
Poniedziałek, środa
-aerobik dla pań
Wtorek, czwartek
-gimnastyka dla seniora

Kontakt i media - tel. 32 762 91 44, 602 701 238
www.archetti.pl, www.centrumkultury.jaworzno.pl
facebook.com/orkiestra.kameralna.archetti
facebook.com/centrumkulturyarchetti

