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Wykonawcy

Orkiestra Filharmonii Narodowej
Jacek Kaspszyk – dyrygent
Adrian Janda – klarnet
Marzena Hodyr – altówka 

Program

Robert Schumann (1810–1856)

Uwertura Manfred op. 115 [11′] 
(1848–49)

Max Bruch (1838–1920)

Koncert e-moll na klarnet, altówkę i orkiestrę op. 88 [22′]
(1911)

Andante con moto
Allegro moderato
Allegro molto

Robert Schumann 
II Symfonia C-dur op. 61 [38′]
(1845–46)

Sostenuto assai. Allegro ma non troppo
Scherzo: Allegro vivace
Adagio espressivo
Allegro molto vivace

Filharmonia Narodowa zastrzega sobie możliwość zmiany programu i wykonawców. 

Orkiestra Filharmonii Narodowej po raz ostatni wykonała uwerturę Manfred 
Schumanna w marcu 2010 pod dyrekcją Leopolda Hagera, II Symfonię tego 
kompozytora w lutym 2010 pod batutą Antoniego Wita, zaś Koncertem 
e-moll Brucha w czerwcu 2007 dyrygował Krzysztof Urbański. 
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Omówienie 
programu

Ludwik Erhardt

Schumann

Poemat dramatyczny Manfred Lorda Byrona, podobnie jak Faust Goethego 
lub – w pewnej mierze – Dziady Mickiewicza, należy do osobliwego gatunku 
literatury, skazanego na niebyt z powodu swej dwoistości. Zarazem jednak 
zawarty w tym poemacie potężny ładunek ekspresji działa pobudzająco na 
wyobraźnię innych twórców. Jako jeden z pierwszych uległ mu Robert Schu
mann, gdy w latach czterdziestych, po długim okresie ograniczania się do 
utworów fortepianowych i pieśni, skierował swe zainteresowania ku więk
szym formom muzycznym. W roku 1848, gdy tylko ukończył operę Genowefa, 
przystąpił do pracy nad fascynującym go Manfredem. Romantyczny bohater, 
błąkający się niczym pustelnik pośród podniebnych alpejskich szczytów, kon
taktujący się z istotami z zaświatów i w poczuciu bliżej nieokreślonej winy 
pragnący zakończyć swe życie, miał widać cechy, z którymi Schumann się 
utożsamiał. „Nigdy dotąd żadnemu utworowi nie poświęciłem tyle uczucia 
i wysiłku, jak temu Manfredowi” – pisał Schumann do Liszta. 

Starając się przeznaczonemu do czytania poematowi nadać formę libretta, 
musiał wpierw skrócić tekst Byrona o jedną czwartą. Następnie podzielił go 
na kilkanaście scen i wypełnił je melodeklamacją solową i chóralną z towa
rzyszeniem orkiestry. Całość otwierała rozbudowana, wysoce dramatyczna 
uwertura. 

Pisząc do Liszta, czuwającego nad przygotowaniem premiery Manfreda 
w Weimarze (1852), kompozytor prosił, by nie zapowiadać tego utworu jako 
opery, singspielu czy melodramy, lecz jako poemat dramatyczny z muzyką. 

„To będzie coś zupełnie nowego, czego dotąd nie było”. Manfred Schumanna 
okazał się jednak omyłką, nie cieszył się powodzeniem za życia swego twórcy 
ani później. Możliwe, że omyłka polegała na wyborze tekstu. W połowie 
XIX wieku bajronizm należał już do historii. Warto zauważyć, że z całego 
utworu sukces odniosła tylko ta część, która nie miała nic wspólnego z Byro
nem, czyli uwertura. Sukces nie byle jaki – stała się wszak do dziś jednym 
z najczęściej wykonywanych utworów orkiestrowych Schumanna. Jedenaście 
minut pełnej napięcia, dramatycznej muzyki, krążącej po niezwykłych orbi
tach tonalnych. Czy są to pierwsze odgłosy burzy, która wkrótce rozpęta się 
w umyśle wielkiego muzyka, podążającego tropem nieszczęsnego Manfreda?

Bruch

Koncert podwójny to rzadka dziś okazja zetknięcia się z twórczością Maxa 
Brucha, do której podręczniki i encyklopedie muzyki odnoszą się z szacun
kiem, ale życie bezlitośnie odstawiło symfonie, koncerty, opery na półkę ze 
starzyzną. Należąc do pokolenia Brahmsa, Dvořáka i Czajkowskiego, pozostał 
Bruch wierny sobie i do końca życia komponował w stylistyce muzyki póź
nego romantyzmu. Świadczy o tym także wykonywany dzisiaj Koncert e-moll 
na klarnet, altówkę i orkiestrę op. 88. Kompozytor napisał ten utwór w roku 
1911 dla swego syna Maxa Felixa Brucha, klarnecisty. Prezentacja utworu 
odbyła się 3 grudnia 1913 w Wyższej Szkole Muzyki w Berlinie; młodemu 
Bruchowi towarzyszył altowiolista Willy Hesse. Zważywszy, że rok ów ma 
dla historii muzyki wymiar symboliczny ze względu na paryską premierę 
Święta wiosny Strawińskiego, można przypuszczać, że już wówczas niejeden 
z młodszych słuchaczy uznał op. 88 Brucha za anachronizm.

A jednak ten utwór żyje. I chyba nie tylko dlatego, że literatura koncertowa 
na klarnet jest uboga. Choć formalnie trzyczęściowy, w odbiorze dzieli się 
na części dwie: liryczne Andante con moto oraz wirtuozowskie Allegro molto. 
W obu kompozytor ma na względzie przede wszystkim prezentację walorów 
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wyrazowych i wirtuozowskich klarnetu (znacznie częściej eksponowana 
altówka takiej prezentacji nie potrzebuje). Partia klarnetu w tym utworze 
bywa niekiedy powierzana skrzypcom i dopiero wtedy, w czułym dialogu 
z pełną wyrazu altówką, można docenić niepowtarzalne zalety miękkiego, 
intymnego brzmienia klarnetu A. 

Schumann

Słuchając dzieł Monteverdiego, Bacha lub Haydna nie da się odnaleźć w nich 
śladów przeżyć lub zdarzeń z życia ich twórców. Jedynie kompozytorzy 
epoki romantycznej – choć nie wszyscy – pozwalali sobie pozostawiać 
w muzyce echa swej biografii. Jako przykład można by tu wymienić Roberta 
Schumanna i jego cztery symfonie, gdyby nie fakt, że ten właśnie przykład 
wyprowadziłby nas na manowce. Poza I Symfonią numeracja pozostałych nie 
informuje o kolejności ich narodzin – a więc miejscu w biografii kompozy
tora – a jedynie o kolejności publikacji. II Symfonia C-dur została skompono
wana jako trzecia, III Symfonia Es-dur „Reńska” jako ostatnia, zaś IV Symfonia 
d-moll... jako druga. Zamieszanie z kolejnością tych utworów zaczęło się 
w chwili, gdy Schumann odstąpił od zamiaru publikowania swej drugiej 
z rzędu symfonii (d-moll), która – gruntownie przerobiona – ukazała się 
dopiero w roku 1851 jako ostatnia. 

II Symfonia C-dur op. 61 jest znacznie mniej popularna od swych dwóch 
poprzedniczek. Początkowo ceniona bardzo wysoko, m.in. przez czołowego 
niemieckiego muzykologa owego czasu Philippa Spittę, który uważał ją za 
bezpośrednią kontynuację tradycji beethovenowskich. Jednak z drugiej 
strony Felix Mendelssohn miał do tego utworu jakieś poważne zastrzeżenia, 
gdyż jego prawykonanie 5 listopada 1846 z orkiestrą lipskiego Gewandhausu 
odbyło się pod naciskiem przyjaciół. Symfonia C-dur stała się później obiektem 
surowej krytyki i niemal znikła z programów koncertowych. Jej powrót, 

aczkolwiek pozbawiony cech tryumfu, nastąpił dopiero w epoce płyt długo
grających i związanego z nimi rozszerzania się repertuaru. Trudno jednak 
powiedzieć, dlaczego tak się stało, gdyż pod względem formalnym ma ona 
wszystkie typowe cechy symfonii Schumannowskich; będąc muzycznym 
odbiciem zwycięskiej walki z cierpieniem jest zarazem najgłębsza z nich 
wyrazowo.

Choroba Schumanna, towarzysząca mu niemal przez całe dojrzałe życie, 
atakowała jego ciało i umysł, to nasilając się, to słabnąc – aż po złudzenie 
powrotu do pełnego zdrowia. Szczególnie dotkliwe jej objawy nawiedziły 
go jesienią 1844 roku – bezsenność, uporczywe dzwonienie w uszach z jed
noczesną nadwrażliwością na dźwięki realne, bezzasadna płaczliwość, lęk 
na widok rozmaitych codziennych przedmiotów oraz obawa przed wyso
kością, a także natrętne myśli o samobójstwie. Przez rok nie skomponował 
ani jednego taktu. Przypadkowa lektura Bacha stopniowo przywróciła mu 
zainteresowanie muzyką. Jesienią 1845 roku zaczął szkicować Symfonię C-dur. 
Był uratowany, jeszcze raz się udało.

Powolny wstęp Sostenuto assai, otwierający Symfonię, wprowadza dwa motywy, 
które pod względem budowy i wyrazu stanowią dwie przeciwstawne siły, 
zmagające się ze sobą w całym dziele. Motyw górny, grany przez rogi, 
trąbki i puzony wnosi nastrój pogody i siły. Diatonika, skoki interwałowe 
i punktowany rytm staną się cechami wszystkich wątków melodycznych, 
rozwijanych później z  tego zalążka. Motyw dolny, grany przez smyczki, 
symbolizuje moce złowieszcze, związane z chorobą i cierpieniem. Chroma
tyczne kroki półtonowe w obrębie niewielkich interwałów i równomierna 
rytmika będą zasadą budowy tematów pochodnych od tej idei. Allegro ma non 
troppo zaczyna się od ekspozycji tematu pierwszego granego przez smyczki 
i drzewo. Po długim crescendo te same dwie grupy instrumentów intonują 
temat drugi. Nietrudno odkryć pochodzenie obu przeciwstawnych tematów. 
W niedługim, lecz burzliwym przetworzeniu, kończącym się dźwiękiem 
pedałowym rogów i kontrabasów, dominują myśli wyprowadzone z tematu 
drugiego; pierwszy – trzeba to stwierdzić – ograniczony swą uporczywą 

Omówienie programu
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Jacek  
Kaspszyk 
dyrygent

Jeden z czołowych polskich dyrygentów; pełnił funkcje dyrektora artystycz
nego Filharmonii Narodowej w Warszawie i NFM Filharmonii Wrocław
skiej, dyrektora muzycznego Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego 
Radia w Katowicach i Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie, 
a także głównego dyrygenta i doradcy muzycznego Noord Nederlands Orkest. 
Obecnie jest głównym dyrygentem Orkiestry Akademii Beethovenowskiej 
w Krakowie.

Od czasu swego młodzieńczego sukcesu w Konkursie Dyrygenckim im. Her
ber ta von Karajana w Berlinie, Jacek Kaspszyk dyrygował wieloma najważniej
szymi orkiestrami świata, m.in. Berliner Philharmoniker, Symphonie orchester 
des Bayerischen Rundfunks, RundfunkSinfonieorchester Berlin, Orchestre 
de Paris, Wiener Symphoniker, Oslo Philharmonic, Royal Stockholm Phil
harmonic Orchestra, Rotterdam Philharmonic Orchestra oraz Orkiestrą 
Filharmonii Czeskiej.

figurą rytmiczną, niezbyt nadaje się do dalszego rozwijania. Rozbudowana 
repryza, będąca właściwie kontynuacją przetworzenia, oraz coda Con fuoco 
przywracają równowagę. W zakończeniu ponownie rozbrzmiewa, znany 
ze wstępu, temat siły.

Wyraz Scherza: Allegro vivace w dużym stopniu zależy od interpretacji. Przy 
wirtuozowskiej, lekkiej grze smyczków, zwłaszcza I skrzypiec, i stonowa
niu zdwojonych dźwięków instrumentów dętych, główny temat tej części 
zaczyna wirować w zawrotnym perpetuum mobile, nadając jej charakter 
capriccioso. Istnieją jednak wykonania, nie mniej doskonałe, gdzie ów pęd 
bez wytchnienia graniczy już z szaleństwem, zabarwiając dramatycznym 
odcieniem oba tria i pozostawiając słuchaczy wraz z ostatnim akordem 
w bolesnym osłupieniu.

Adagio espressivo ma trzyczęściową formę pieśni i utrzymane jest w tonacji 
cmoll (pozostałe części utworu są w Cdur). Jego główny temat, dzięki cha
rakterystycznym opóźnieniom, przywodzi na myśl zwroty tristanowskie 
lub nawet adagia Mahlera. Ta niespodziewana analogia uderza zwłaszcza 
w jego dalszym rozwinięciu, gdzie Schumann wychodzi naprzeciw swym 
wielkim następcom także pod względem harmonii i orkiestracji. Szlachetny 
smutek tej części silnie kontrastuje z finałem.

Allegro molto vivace zaczyna się – tym razem bez wstępu – radosnym, peł
nym energii tematem. W roli drugiego tematu pojawi się reminiscencja 
motywu z Adagia, pozbawiona jednak swego tragicznego odcienia, gdyż 
zmagania z cierpieniem już się skończyły. Oba tematy są podstawą bujnego 
przetworzeniarepryzy o iście beethovenowskim rozmachu. Na początku 
cody Schumann – swoim zwyczajem – wprowadza nową myśl. Jest to roz
budowana melodia oboju z zakończeniem granym przez smyczki. Długa, 
licząca ponad trzysta taktów coda zostaje całkowicie opanowana przez tę 
myśl, która, powracając w rozmaitych wariantach instrumentalnych i łącząc 
się ze wstępnym motywem siły, urasta do rangi radosnego, dziękczynnego 
hymnu – nastrojem jakże bliskiego finałowi Beethovenowskiej IX Symfonii.
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W bieżącym sezonie artysta powraca do występów z Symphoniker Ham
burg, Orkiestrą Filharmonii Narodowej w Warszawie, NFM Filharmonią 
Wrocławską oraz orkiestrami Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku 
i Teatru Wielkiego w Poznaniu. Poprowadził też NOSPR w Katowicach 
podczas Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena.

Wśród ważnych wydarzeń poprzednich sezonów wymienić należy kon
certy z Orkiestrą Filharmonii im. Leoša Janáčka w Ostrawie, Symphoniker 
Hamburg, Berner Symphonieorchester, Orkiestrą Filharmonii Słoweńskiej 
w Lublanie, Bournemouth Symphony Orchestra oraz Orchestre national 
d’ÎledeFrance i pianistą Louisem Lortie. Jacek Kaspszyk jest regularnie zapra
szany do Chin, gdzie w przeszłości dyrygował China Philharmonic Orchestra 
oraz orkiestrami symfonicznymi z Szanghaju, Kantonu i Hangzhou.

W bogatej dyskografii artysty znajduje się m.in. rejestracja II i IV Symfonii 
Lutosławskiego z NFM Orkiestrą Filharmonii Wrocławskiej, za którą dyry
gent otrzymał nagrodę Fryderyk 2011 w kategorii Album Roku Muzyka 
Symfoniczna i Koncertująca. Nagrania z Orkiestrą i Chórem Filharmonii 
Narodowej, dokonane w ostatnich latach dla Warner Classics, zawierają 
cieszące się uznaniem krytyków interpretacje Stabat Mater i III Symfonii Szy
manowskiego, zaś na najnowszej płycie artysty (wydanej wiosną 2018 roku) 
utrwalone zostały Symfonia „Polonia” Młynarskiego, Polonez Pendereckiego 
oraz Melodie polskie Wajnberga. 

Jacek Kaspszyk otrzymał prestiżowy Elgar Society Medal za liczne wybitne 
interpretacje utworów tego kompozytora, zaś po prezentacji programu 
poświęconego w całości dziełom Witolda Lutosławskiego podczas festiwalu 
„Warszawska Jesień” w październiku 2013 roku został odznaczony Medalem 
Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego.

Adrian  
Janda  
klarnet

Klarnecista, kameralista, solista Orkiestry Filharmonii Narodowej w War
szawie. Urodził się w 1979 roku w Dąbrowie Górniczej. Absolwent Akademii 
Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (obecnie Uniwersytet 
Muzyczny Fryderyka Chopina) w klasie klarnetu Mirosława Pokrzywiń
skiego. Współpracuje z takimi orkiestrami, jak: Sinfonietta Cracovia, NFM 
Orkiestra Leopoldinum, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia 
w Katowicach, Sinfonia Varsovia, Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. 
Wraz z zespołem Gruppo di Tempera nagrał dwie płyty – z muzyką francuską 
(DUX, 2015) i z muzyką polską (Polskie Radio, 2018). Jako solista Orkiestry 
Filharmonii Narodowej odbył liczne tournée po USA, Japonii, Chinach, Korei 
Południowej i Europie. Prowadzi działalność pedagogiczną jako wykładowca 
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Jest laureatem 
konkursów klarnetowych, m.in. w Ostrawie (1995), Piotrkowie Trybunalskim 
(1997, 2001) i we Włoszakowicach (2003).
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Marzena  
Hodyr  
altówka

Urodzona w 1985 roku, ukończyła Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina 
w Warszawie w klasie altówki Marka Marczyka (dyplom z wyróżnieniem, 
2008). Uczestniczyła w wielu kursach interpretacji muzycznej, doskonaląc 
swój warsztat pod kierunkiem takich wybitnych muzyków, jak Kim Kash
kashian, Stefan Kamasa, Irena Albrecht, Jan Stanienda, Wolfgang Klos. 

W ramach stypendium Erasmus kształciła się na Universität der Künste 
Berlin w klasie Hartmuta Rohde. Jako solistka i kameralistka jest laureatką 
wielu konkursów, m.in. Wrocławskiego Konkursu Młodych Altowiolistów 
(I nagroda, 2002) i Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej im. 
Kiejstuta Bacewicza w Łodzi (wyróżnienie specjalne, 2007). Współpracowała 
z młodzieżową orkiestrą symfoniczną Junges Klangforum Mitte Europa 
w ramach projektu From Litomerice to Tokyo. Koncertowała w Berlińskiej 

Filharmonii z Preußisches Kammerorchester. Wraz z zespołem Chopin 
Quintet nagrała płytę z muzyką Juliusza Zarębskiego i Marcina Błażewicza, 
nominowaną w roku 2008 do nagrody Fryderyk w kategorii Muzyka Kame
ralna. Występowała w wielu salach koncertowych w Polsce i za granicą, 
m.in. w Niemczech, Hiszpanii, Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Chinach 
i w Japonii. Jest solistką i prowadzącą grupy altówek Orkiestry Filharmonii 
Narodowej, a także członkiem Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej.
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Orkiestra 
Filharmonii 
Narodowej
Warsaw Philharmonic
Orchestra 

(skład biorący udział  
w koncercie 23.04)

Andrzej Boreyko
Dyrektor Artystyczny /
Music and Artistic Director

Maciej Tomasiewicz
Dyrygent – asystent / 
Assistant Conductor

I Skrzypce /  
First Violins

Maria Machowska
koncertmistrz / leader
Justyna Bogusiewicz
Marian Kowalski
Agnieszka Lewandowska
Marcin Mazurek
Marzena Mazurek
Grzegorz Osiński
Krzysztof Ploch
Dobrosława Siudmak
Michał Szałach

II Skrzypce / 
Second Violins

Piotr Tadzik
solista / soloist
Bogdan Śnieżawski
Dariusz Dęga
Izabela Hodor
Bożena Michalska
Paweł Rybkowski
Piotr Sękowski
Anna Stokowska

Altówki / Violas

Marek Iwański
Agnieszka Duź-Dymus
Katarzyna Henrych
Tomasz Karwan
Jakub Kowalik
Paulina Różańska-Czopka

Wiolonczele / Cellos

Karolina Jaroszewska- 
-Rajewska

solistka / soloist
Agata Bąk
Piotr Sapilak
Bogusław Tomków
Angelica Wais

Kontrabasy /  
Double Basses

Janusz Długokęcki
solista / soloist
Piotr Chyła
Michał Kotowski

Flety / Flutes

Urszula Janik-Lipińska
Joanna Gatniejewska

Oboje / Oboes

Piotr Lis
Łukasz Dzikowski
Joanna Monachowicz

Klarnety / Clarinets

Grzegorz Wołczański
Dariusz Elbe

Fagoty / Bassoons

Leszek Wachnik
Mariusz Oczachowski

Waltornie / Horns

Gabriel Czopka
Daniel Otero Carneiro
Aleksander Szebesczyk
Robert Duda

Trąbki / Trumpets

Kazimierz Adamski
Dorota Cholewa
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23.04.2021
Friday  /  7.30 pm  /  Concert Hall

Symphonic Online Concert

The Warsaw Philharmonic Patron of the Year –  
PGE Polska Grupa Energetyczna –  
warmly welcomes you to join us in this concert

Performers

Warsaw Philharmonic Orchestra
Jacek Kaspszyk – conductor
Adrian Janda – clarinet
Marzena Hodyr – viola 

Programme

Robert Schumann (1810–1856)
Manfred Overture, Op. 115 [11′] 
(1848–49)

Max Bruch (1838–1920)
Concerto in E Minor for Clarinet, Viola, and Orchestra, Op. 88 [22′]
(1911)

Andante con moto
Allegro moderato
Allegro molto

Robert Schumann
Symphony No. 2 in C Major, Op. 61 [38′]
(1845–46)

Sostenuto assai. Allegro ma non troppo
Scherzo: Allegro vivace
Adagio espressivo
Allegro molto vivace

The Warsaw Philharmonic reserves the right to change the programme and performers. 
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English summarySchumann / Bruch 

Short programme note

Ludwik Erhardt

Robert Schumann was endowed with great musical talent; however, he was not 
blessed with a sense of the dramatic, the way, for example, Richard Wagner was. 
Genoveva – Schumann’s only opera – never gained popularity on the stage, and 
neither did his melodrama Manfred, for which the composer used the text of Lord 
Byron’s poem. However, the purely orchestral overture to the second piece is one of 
Schumann’s best and most frequently performed pieces, which can easily compete 
against Pyotr Tchaikovsky’s programme symphony of the same title.

Max Bruch was a German composer who forged his style in the late Romantic era 
and remained faithful to it until the end of his long life. Only a few of his works 
are still included in contemporary programmes – among them Violin Concerto 
No. 1 and Double Concerto for Clarinet, Viola, and Orchestra, which will be heard 
today. Bruch wrote this piece in 1911 for his son – a talented clarinetist. The work is 
quite short – the first movement constitutes a lyrical dialogue between the soloists 
accompanied by the orchestra, and it is followed by a display of virtuosity. 

Robert Schumann composed his Symphony No. 2 in C Major, Op. 61 in the years 
1845–46, after a  long break caused by yet another recurrence of his incurable 
illness and the psychophysical suffering this entailed. The work’s sombre tone has 
appealed less to audiences than the composer’s other symphonies. It was premiered 
by the Gewandhaus Orchestra in Leipzig under the baton of Felix Mendelssohn on 
5 November 1846.

Performers’ notes

Jacek Kaspszyk 
conductor

One of Poland’s foremost conductors, Jacek Kaspszyk has previously held positions as 
Artistic Director of the Warsaw Philharmonic, NFM Wrocław Philharmonic, Music 
Director of the Polish National Radio Symphony Orchestra in Katowice and of the 

Teatr Wielki – Polish National Opera in Warsaw as well as Principal Conductor and 
Music Advisor of the Noord Nederlands Orkest. He is also Principal Conductor of 
the Beethoven Academy Orchestra in Krakow.

Since his early success at the Herbert von Karajan Conducting Competition in 
Berlin, Jacek Kaspszyk has conducted many major orchestras throughout the world 
including Berliner Philharmoniker, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, 
RundfunkSinfonieorchester Berlin, Orchestre de Paris, Wiener Symphoniker, Oslo 
Philharmonic, Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, Rotterdam Philharmonic 
Orchestra, and Czech Philharmonic.

This season he will be welcomed back to Symphoniker Hamburg as well as to Warsaw 
Philharmonic Orchestra, NFM Wrocław Philharmonic, Polish Baltic Philharmonic 
in Gdańsk and Poznań Opera House Orchestra. He also returned to conduct Polish 
National Radio Symphony Orchestra in Katowice at the Ludwig van Beethoven 
Easter Festival.

Highlights of the past seasons have been performances with the Janáček Phil
harmonic Orchestra in Ostrava, Symphoniker Hamburg, Berner Symphonieorchester, 
Slovenian Philharmonic Orchestra in Ljubljana, Bournemouth Symphony Orchestra 
and the Orchestre national d'ÎledeFrance with pianist Louis Lortie. Jacek Kaspszyk is 
regularly invited to China, and in the past he has conducted the China Philharmonic 
Orchestra and symphony orchestras of Shanghai, Guangzhou, and Hangzhou.

Widely represented on CD, his recording of Lutosławski’s Symphonies Nos. 2 & 4 
with the NFM Wrocław Philharmonic received the 2011 Fryderyk Award in the Best 
Symphonic and Concerto Music Album category. Recent recordings with the Warsaw 
Philharmonic Orchestra and Choir for Warner Classics include a critically acclaimed 
performance of Szymanowski’s Stabat Mater and Symphony No. 3, while his latest 
CD release (spring 2018) features Młynarski’s Symphony “Polonia”, Penderecki’s 
Polonaise and Weinberg’s Polish Melodies.

Jacek Kaspszyk has received the prestigious Elgar Society Medal in recognition of his 
many fine performances of Elgar̕s works. Following an allLutosławski programme 
for the Warsaw Autumn Festival in October 2013, he was awarded the Medal from 
the Witold Lutosławski Society.
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Adrian Janda 
clarinet

Clarinetist, chamber musician and soloist with the Warsaw Philharmonic Orchestra, 
Adrian Janda was born in 1979 in Dąbrowa Górnicza. He graduated from the Fryderyk 
Chopin Academy of Music (now: Fryderyk Chopin University of Music) in Warsaw, 
where he studied clarinet under the guidance of Mirosław Pokrzywiński. Adrian 
Janda has collaborated with such orchestras as Sinfonietta Cracovia, the NFM 
Leopoldinum Orchestra, the Polish National Radio Symphony Orchestra in Katowice, 
Sinfonia Varsovia, and the Polish Radio Orchestra in Warsaw. He has recorded two 
albums with Gruppo di Tempera – one featuring French music (DUX, 2015) and 
the other comprising Polish pieces (Polish Radio, 2018). He has toured as a soloist 
with the Warsaw Philharmonic Orchestra around the USA, Japan, China, South 
Korea and Europe. He is a lecturer at the Fryderyk Chopin University of Music in 
Warsaw. He has won prizes in clarinet competitions in Ostrava (1995), Piotrków 
Trybunalski (1997, 2001), Włoszakowice (2003) and other cities.

Marzena Hodyr
viola 

Born in 1985, Marzena Hodyr graduated with honours (2008) from Marek Marczyk’s 
viola class at the Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw. She attended 
many music interpretation classes, honing her craft under the tutelage of such 
outstanding musicians as Kim Kashkashian, Stefan Kamasa, Irena Albrecht, Jan 
Stanienda, and Wolfgang Klos.

As an Erasmus scholarship holder, she studied under Hartmut Rohde at the Universi
tät der Künste Berlin. As a soloist and chamber musician, she has won prizes in nume
rous competitions, including the Wrocław Young Violist Competition (1st Prize, 
2002) and the International Kiejstut Bacewicz Chamber Music Competition in 
Łódź (honorary mention, 2007). She has collaborated with the Junges Klangforum 
Mitte Europa youth symphony orchestra as part of the From Litomerice to Tokyo 
project. She has appeared at the Berlin Philharmonic with the Preußisches Kammer
orchester. As part of the Chopin Quintet ensemble she recorded an album featuring 
the works by Juliusz Zarębski and Marcin Błażewicz, which in 2008 was nominated 
for a Fryderyk Award in the Chamber Music category. The artist has performed 
in numerous concert halls in Poland and abroad, including in Germany, Spain, 
the United States, Mexico, China and Japan. Marzena Hodyr is a soloist and lead 
viola with the Warsaw Philharmonic Orchestra as well as a member of the Warsaw 
Philharmonic Chamber Orchestra.

Filharmonia Narodowa szczyci się gronem przyjaciółdonatorów, którzy poprzez 
zakup kart klubowych wspomagają jej działalność. 

W sezonie artystycznym 2020/2021 Klub Przyjaciół Filharmonii Narodowej oferuje 
następujące rodzaje kart członkowskich:

Złota Karta Firmowa dla osób prawnych – wpłaty od 5.000 zł 
Platynowa Karta – wpłaty od 3.000 zł
Złota Karta – wpłaty od 1.000 zł
Srebrna Karta – wpłaty od 500 zł
Brązowa Karta – wpłaty od 100 zł

Dołącz do Klubu!

Członkowie Klubu Przyjaciół Filharmonii Narodowej cieszą się specjalnymi przy
wilejami, takimi jak: możliwość uczestniczenia w próbach zespołów Filharmonii, 
możliwość uczestniczenia w spotkaniach z dyrygentami i solistami koncertów. Do 
dyspozycji członków Klubu oddajemy również specjalną pulę biletów aktualną do 
30 dni przed koncertem (Brązowa Karta), 15 dni przed koncertem (Srebrna Karta)  
oraz do dnia poprzedzającego koncert (Złota Karta, Platynowa Karta); członek Klubu 
uprawniony jest do zakupu dwóch biletów z wymienionej puli. Posiadacze Platy
nowej Karty uprawnieni są do zakupu sześciu biletów. Listę członków Klubu publi
kujemy w Książce Programowej i raz w miesiącu w programach koncertowych. 

Osoby zainteresowane przystąpieniem do Klubu Przyjaciół zachęcamy do kontaktu 
z Działem Promocji Filharmonii Narodowej: 

klub@filharmonia.pl  /  tel. 22 55 17 121
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