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ZASADY SPRZEDAŻY BILETÓW
Bilety na każdy koncert w cenie 20 zł.

SPRZEDAŻ ON-LINE
Filharmonia Świętokrzyska prowadzi sprzedaż biletów w Internecie. Prosimy 

o zapoznanie się z regulaminem sprzedaży internetowej na stronie 
www.fi lharmonia.kielce.pl w zakładce BILETY. 

REZERWACJE
Sprzedaż oraz telefoniczną rezerwację biletów (41 368 05 01 lub 41 365 54 83)

prowadzi kasa Filharmonii Świętokrzyskiej. Kasa biletowa czynna 
od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00-15.00 oraz w dniu koncertu 

od godz. 12.00 do czasu rozpoczęcia imprezy.

Prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych przy wejściu na widownię.
Nagrywanie i fotografowanie jest możliwe wyłącznie 

po uzyskaniu zgody dyrekcji Filharmonii.

W przypadku niepogody koncerty zaplanowane na dziedzińcu 
zostaną przeniesione do sali kameralnej.

Filharmonia zastrzega sobie możliwość zmian programów, terminów i wykonawców.
Za ewentualne zmiany przepraszamy.

Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga
ul. Żeromskiego 12, 25-369 Kielce

tel. 41 368 05 01

DARCZYŃCY: 

MECENAS FILHARMONII

ZNAJDŹ NAS NA:



Kolejne spotkanie z twórczością F. Chopina i okazja bliższego 
poznania znakomitej młodej polskiej pianistyki – przed Konkursem 
Chopinowskim. 

6 sierpnia 2021, piątek, g. 19.00, sala kameralna

Na estradzie – dwa fortepiany, a wokół nich publiczność, która będzie 
mogła z bliska obserwować popisy artystek. Taka formacja – nieczęsto 
goszcząca na estradach koncertowych – na pewno przypadnie 
do gustu miłośnikom twórczości Haydna, Mozarta czy Liszta. 

9 lipca 2021, piątek, g. 19.00, sala koncertowa

SZCZYPTA KLASYKI 
NA DOBRY POCZĄTEK
FRANCESCA AMATO /Włochy/ fortepian

SANDRA LANDINI /Włochy/ fortepian

PRZED WIELKIM KONKURSEM 
 RECITAL CHOPINOWSKI

ZUZANNA PIETRZAK fortepian

23

Przed najważniejszym konkursem pianistycznym świata – najpierw na 
naszej estradzie zaprezentuje się kandydat do październikowych zmagań 
o najwyższe trofea. To będzie niezwykły wieczór z muzyką Chopina.

PRZED WIELKIM KONKURSEM 
 RECITAL CHOPINOWSKI

ADAM KAŁDUŃSKI fortepian

lipca 2021, piątek, g. 19.00, sala kameralna 20

Popisy młodych śpiewaczek, laureatek Konkursu Wokalnego 
imienia Krystyny Jamroz – i – jak co roku kilka pogodnych perełek 
orkiestrowych.

ZAKOŃCZENIE LATA
JUSTYNA KOPEĆ sopran

WERONIKA LEŚNIEWSKA mezzosopran

ORKIESTRA SYMFONICZNA FŚ
JACEK ROGALA dyrygent

JUSTYNA MROCZEK-GIL słowo o muzyce

sierpnia 2021, piątek, g. 19.00, sala koncertowa

16 lipca 2021, piątek, g. 19.00, dziedziniec

DŹWIĘKI I SŁOWA
KATARZYNA OSTERCZY TRIO 
KATARZYNA OSTERCZY śpiew

KUBA MARCINIAK saksofon tenorowy, klarnet

PIOTR SCHOLZ gitara
W programie autorskie kompozycje kielczanki Katarzyny Osterczy 
oraz wiersze Wisławy Szymborskiej w jazzowym wydaniu. Muzyka 
zdecydowanie nie będzie tu tylko tłem do wierszy noblistki.

13 sierpnia 2021, piątek, g. 19.00, dziedziniec

W ŚWIETLE GWIAZD
BEATA BEDNARZ śpiew

DOROTA ZAZIĄBŁO fortepian

W programie koncertu utwory z solowej płyty artystki „Zamieszkaj 
ze mną”, po której Marek Niedźwiedzki uznał głos Bednarz za „dobro 
narodowe”. Usłyszymy również standardy gospel oraz covery 
soulowych i bluesowych artystów amerykańskich.

30 lipca 2021, piątek, g. 19.00, dziedziniec

MUZYKA SREBRNEGO EKRANU
MAGIC STRING QUARTET
MACIEJ JAROŃ skrzypce

ADRIANNA ZAJĄC skrzypce

MAGDALENA LISOWSKA altówka

MARTYNA PASIERBEK wiolonczela

MICHAŁ DUDKIEWICZ słowo o muzyce
W programie najpopularniejsze utwory muzyki fi lmowej, seriali, bajek 
oraz… gier komputerowych. Zatem przed nami idealny wieczór dla 
starszych i młodszych melomanów. 


