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7.10.2022
piątek  /  19:30  /  Sala Koncertowa  
Friday  /  7.30 p.m.  /  Concert Hall  
abonament  /  subscription B1, Z1

DENDIEVEL
KAM



Wykonawcy 
Performers

Sinfonia Varsovia
Martijn Dendievel – dyrygent / conductor
Sharon Kam – klarnet / clarinet

Filharmonia Narodowa zastrzega sobie możliwość zmiany programu i wykonawców. Podczas  
koncertu obowiązuje zakaz fotografowania, filmowania i nagrywania dźwięku. Prosimy  
również o wyłączenie telefonów komórkowych i sygnałów zegarków elektronicznych.

The Warsaw Philharmonic reserves the right to change the programme and performers.  
It is prohibited to take photos, make videos and record sound during the concert. The audience  
is also kindly requested to switch off their mobile phones and digital watch alarms.



Program  
Programme

Edvard Grieg (1843–1907)

Peer Gynt – wybór z I i II Suity /  
selection from Suites Nos. 1 and 2 [17′] 
(1888: I Suita; 1892: II Suita)

Poranek (I Suita, nr 1) / 
Morning Mood (Suite No. 1, part 1)

Taniec Anitry (I Suita, nr 3) /
Anitra's Dance (Suite No. 1, part 3)

Śmierć Azy (I Suita, nr 2) / 
The Death of Åse (Suite No. 1, part 2)

Porwanie narzeczonej – lament Ingrid (II Suita, nr 1) / 
The Abduction of the Bride – Ingrid's Lament (Suite No. 2, part 1)

W grocie Króla Gór (I Suita, nr 4) / 
In the Hall of the Mountain King (Suite No. 1, part 4)

Carl Maria von Weber (1786–1826)

I Koncert klarnetowy f-moll op. 73 /  
Clarinet Concerto No. 1 in F minor, Op. 73 [20′]
(1811)

Allegro
Adagio ma non troppo 
Rondo: Allegretto  

∙∙∙     Przerwa (ok. 20 minut) / Intermission (ca. 20 min.)

Jean Sibelius (1865–1957)

V Symfonia Es-dur op. 82 /  
Symphony No. 5 in E flat major, Op. 82 [30′]
(1915/1919) 

Tempo molto moderato
Andante mosso, quasi allegretto
Allegro molto



David Knudsen jako Peer Gynt / as Peer Gynt, 1903
Den Nationale Scene, Bergen
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Omówienie  
programu

Bartłomiej Gembicki

Grieg

Poza Norwegami, skandynawistami i miłośnikami teatru chyba mało kto potrafi 
dzisiaj wyrecytować z pamięci fragmenty dramatu Henrika Ibsena Peer Gynt (1867). 
Niemal każdy, kto zetknął się ze współczesną kulturą muzyczną Zachodu, rozpozna 
jednak z pewnością znajomą melodię co najmniej jednego z numerów muzycznych 
stworzonych przez Edvarda Griega z myślą o premierze utworu w 1876 roku.

Przebywający na emigracji wielki dramatopisarz, obrażony nieco na swój kraj i ro-
daków, nie mógłby znaleźć pośród ówczesnych Norwegów lepszego autora muzyki 
do swojego dzieła. Zarówno twórczość Ibsena, jak też Griega była w równym stopniu 
przeniknięta problemami narodowej tożsamości. Czerpiący inspirację z rodzime-
go folkloru dramat – w założeniu krytykujący Norwegów – opowiada o tułaczce 
próżnego, kłamliwego i zapatrzonego w siebie tytułowego (anty)bohatera. Rozległy 
obszar geograficzny wędrówek Peer Gynta został przez kompozytora zilustrowany 
w sposób niezwykle barwny. Pomysłowość twórcy zapewniła stworzonemu dziełu 
ponadczasową popularność. Choć Grieg żalił się w liście do przyjaciela, że trudno 
o bardziej „niemuzyczny” temat do pracy, szczęśliwie otrzymał od Ibsena zupełną 
wolność twórczą, a premiera w Christianii (obecnie Oslo) okazała się spektakularnym 
sukcesem. Muzyczna warstwa przewidywała imponującą obsadę, w skład której 
wchodzili soliści, chór i orkiestra symfoniczna.

O tym, że ze skomponowanej raz muzyki można zrobić powtórny użytek, wiedział już 
sam kompozytor, który wybrane fragmenty dzieła ułożył w dwie suity orkiestrowe 
(każda po cztery części), niepodążające jednak za chronologią wydarzeń w dramacie. 
Najbardziej popularna dzisiaj zdaje się być pierwsza z nich. Otwierający ją Poranek 
to istna eksplozja optymizmu. Choć przedstawia wschód słońca na afrykańskim 
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wybrzeżu, odbierana bywa często mylnie jako ilustracja światła rozlewającego 
się stopniowo po zboczach norweskich gór. Ostatnia część cyklu – W grocie Króla 
Gór – opiera się na powtarzającym się w coraz to groźniejszym anturażu temacie, 
ukazującym filmową wręcz ucieczkę głównego bohatera z objęć rozwścieczonych 
trolli. Opublikowana kilka lat później druga suita zawiera kolejne cztery (wcale nie 
mniej zjawiskowe) ustępy, wyłowione spośród w sumie aż 26 numerów stworzonych 
do Ibsenowskiego dramatu. 

Chociaż doświadczony przez życie Peer Gynt powraca ostatecznie do domu, otrzy-
mując niezbyt zasłużone rozgrzeszenie, muzyka Griega wciąż kontynuuje swoją 
figlarną wędrówkę przez wszystkie kontynenty. Zarówno w oryginalnej postaci, jak 
i w niezliczonych przeróbkach towarzyszy filmom fabularnym, bajkom, reklamom 
telewizyjnym i grom wideo. Zrozumienie wielu współczesnych kodów kulturowych 
niewątpliwie wymaga jej znajomości. 
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Weber

Carl Maria von Weber to kompozytor, który od dzieciństwa wzrastał w atmosferze 
muzycznych nowinek. Jego ojciec był swego czasu muzykiem słynnej orkiestry 
działającej na dworze w Mannheim, stanowiącej jedno z najważniejszych „labora-
toriów” muzyki symfonicznej w historii. Założył też grupę teatralną, z którą wraz 
z rodziną podróżował zanim jeszcze mały Carl Maria nauczył się mówić. Franz 
Anton von Weber, spokrewniony z żoną Mozarta, Konstancją, gorąco liczył na to, 
że podobnie jak jej teściowi, również i jemu uda się wychować muzycznego geniu-
sza. Schorowany od dzieciństwa Carl Maria zdawał się spełniać wszystkie warunki. 
Wykształcony w zakresie kompozycji, śpiewu, pianistyki i krytyki muzycznej otrzy-
mał solidne fundamenty, okupione niemałym trudem. Choć przypisywano mu 
głównie rzekome „wyzwolenie” opery niemieckiej spod jarzma hegemonii włoskiego 
stylu, kompozytor był też autorem wielu znakomitych utworów instrumentalnych, 
świadczących o jego dojrzałości i wizjonerstwie. 

Klarnet, instrument stosunkowo wówczas młody, doczekał się w czasach Webera 
szeregu udoskonaleń i – co najważniejsze – znakomitych wirtuozów. Budził coraz 
większą ekscytację na przełomie XVIII i XIX stulecia, choć nie znajdował się jeszcze 
w składzie wielu czołowych orkiestr symfonicznych. Pobyt kompozytora w Mona-
chium na początku drugiej dekady XIX wieku stanowił okazję do poznania jednego 
z najciekawszych mistrzów tego instrumentu – Heinricha Bärmanna (1784–1847). 
Efekty przyjaźni artystów możemy podziwiać do dziś, należy do nich m.in. I Koncert 
klarnetowy f-moll op. 73 (notabene pierwszy z dwóch zamówionych u Webera przez 
króla Bawarii Maksymiliana I).

Dzieło skomponowane i wykonane po raz pierwszy w 1811 roku było efektem bli-
skiej współpracy kompozytora z wirtuozem, o czym świadczą liczne wykonawcze 
niuanse, które znać mógł wówczas tylko ktoś doskonale zaprzyjaźniony z tym in-
strumentem (lub z jego wirtuozem). Pod koniec ekspozycji w części pierwszej cyklu 
znalazła się zresztą krótka kadencja samego Bärmanna, dodana już po pierwszych 
wykonaniach utworu. 

W rozpoczynającym się mrocznymi i burzliwymi odcieniami koncercie zachwy-
cają konwersacje klarnetu z innymi członkami rodziny instrumentów dętych, 
eksponowanymi szczodrze w całym utworze. Znajdujące się w środku cyklu Adagio 

Omówienie programu
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otwiera pełna słodyczy aria solisty, której towarzyszy akompaniament instrumentów 
smyczkowych. W następnej cząstce instrument wykonuje efektowne pochody, by 
za chwilę wybrzmieć w kolejnej kantylenie, tym razem w nietypowym, chorało-
wym towarzystwie trzech waltorni. Wirtuozowskie rondo, z figlarnym tematem, 
rozładowuje zbudowane w poprzednich częściach napięcie, przykuwając uwagę 
szybkimi zmianami rejestrów w partii solisty i zabawnymi „trelami” w ostatnich 
taktach utworu. 

Sibelius

Dzień pięćdziesiątych urodzin Jeana Sibeliusa, przypadających w roku 1915, fiński 
rząd postanowił uczynić świętem narodowym. Wsparł przy tym planowane przy 
tej okazji prawykonanie V Symfonii Es-dur op. 82. Prezent (jak można przypuszczać – 
trafiony) wiązał się z silnymi wewnętrznymi rozterkami artysty. Choć szczęśliwie 
udało się mu zdążyć z przygotowaniem partytury na dokładny dzień swojego ju-
bileuszu, w kolejnych latach wielokrotnie jeszcze ją modyfikował (co nie zdarzało 
mu się zbyt często w przypadku innych dzieł). Obecnie wykonuje się najczęściej 
ostatnią, trzyczęściową i – jak pisał sam autor – „bardziej ludzką” wersję utworu, 
ukończoną w 1919 roku. Poprawiana Symfonia w czasach premier awangardowych 
utworów Arnolda Schönberga czy Igora Strawińskiego odzwierciadla wewnętrzne 
zmagania Sibeliusa (cytując autora: „walkę z Bogiem”) o jego postawę wobec prze-
szłości i teraźniejszości. Wycofanie pewnych odważniejszych rozwiązań z wersji 
pierwszej wskazuje jednak na silne przywiązanie kompozytora do tradycji późnego 
romantyzmu.

Utrzymana z pozoru w klasycznej „formie sonatowej” część pierwsza utworu przy-
sporzyła licznych problemów tym analitykom, którzy chcieli wyznaczyć granice 
między kolejnymi „obowiązkowymi” elementami schematu, czy choćby ustalić, 
z ilu części (sic!) składa się naprawdę pierwsze ogniwo. Choć spory muzykologów 
o granice eskpozycji czy początek repryzy mogą wydawać się nieco zabawne, wska-
zują na to, że o ile harmoniczny język kompozytora związany jest w dużym stopniu 
z końcówką poprzedniego stulecia, to rozwiązania na gruncie formalnym – nie 
wspominając o oryginalnych pomysłach instrumentacyjnych – noszą znamiona 
innowacji.
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Jako drogowskazy w zawiłym labiryncie formalnym dzieła posłużyć mogą słuchaczo-
wi niezwykle wyraziste motywy i tematy, zbudowane często z bardzo oszczędnych 
środków, przyjemnie rozwijające się na długich połaciach „symfonicznej fantazji” 
(jak roboczo określił tę symfonię kompozytor w czasie burzliwych przeróbek). 
W niektórych z nich dopatrzyć się można konkretnych źródeł inspiracji, na przy-
kład charakterystyczny falujący temat z ostatniego ogniwa symfonii miał zostać 
zainspirowany łabędzimi nawoływaniami lub majestatycznym lotem migrujących 
ptaków. Jeden ze współczesnych Sibeliusowi muzykologów porównał go do Thora 
machającego swym młotem. Szczęśliwie w literaturze znacznie częściej pojawia 
się określenie „łabędzi hymn”.
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Jean Sibelius, rezydencja rodzinna / family residence Ainola, 1955
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Short  
programme note

Batłomiej Gembicki

Grieg
The music to Peer Gynt was commissioned from Edvard Grieg by the author himself, 
the leading Norwegian playwright Henrik Ibsen. Although Grieg wrestled with 
the task for quite some time, his work was crowned by the highly successful first 
performance of the work in 1876, in Christiania (now Oslo). Years later, he arranged 
selected numbers from his incidental music into two orchestral suites, ensuring 
them of a fame that outgrew Ibsen’s play – without which, however, they would 
never have been written. 

Weber
Carl Maria von Weber wrote his Clarinet Concerto No. 1 in F minor with the out-
standing clarinettist Heinrich Bärmann in mind. Composed and first performed in 
1811, this work grew out of the close collaboration between composer and musician, 
as evidenced by numerous performance nuances that could only have been known 
at the time to someone intimately familiar with the instrument (or to a clarinet 
virtuoso). Towards the end of the first movement exposition, there appears a short 
cadenza by Bärmann himself, added after the first renditions of the work.

Sibelius
Jean Sibelius’ fiftieth birthday, which he celebrated in 1915 with the support of 
the Finnish government, formed a pretext for presenting the newly completed 
Symphony No. 5 in E flat major. The composer’s dissatisfaction with this work was 
reflected in a series of thorough overhauls that he made to the work over the next four 
years, before presenting listeners with the final version. This Symphony, polished 
like almost no other Sibelius work, represents a response to the inner dilemma of 
a composer who again had to redefine his place in a world of musical revolutions 
inspired by Stravinsky and Schönberg.
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Sinfonia  
Varsovia

Zespół powstał w kwietniu 1984 roku, rozszerzając skład Polskiej Orkiestry Kame-
ralnej o nowych muzyków. Impulsem do jego stworzenia był przyjazd do Polski 
legendarnego skrzypka Yehudiego Menuhina, zaproszonego przez Waldemara 
Dąbrowskiego oraz Franciszka Wybrańczyka, dyrektora Polskiej Orkiestry Kame-
ralnej. Wspólne koncerty szybko zdobyły uznanie publiczności w Polsce i za granicą, 
a Menuhin objął funkcję pierwszego gościnnego dyrygenta.

Na przestrzeni lat Sinfonia Varsovia występowała w najbardziej prestiżowych sa-
lach koncertowych świata, u boku takich dyrygentów, jak: Claudio Abbado, Witold 
Lutosławski, Lorin Maazel, Emmanuel Krivine i Jerzy Maksymiuk oraz solistów, jak 
m.in.: Mścisław Rostropowicz, Anne-Sophie Mutter, Alfred Brendel, Martha Argerich 
i Piotr Anderszewski. Od momentu powstania Orkiestra zagrała ponad cztery tysiące 
koncertów na pięciu kontynentach oraz nagrała ponad 300 płyt.
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Od 1997 roku jej dyrektorem muzycznym, a następnie artystycznym (2003–2020) 
był Krzysztof Penderecki. W latach 2008–2012 funkcję dyrektora muzycznego 
orkiestry pełnił Marc Minkowski. W 2004 roku Franciszek Wybrańczyk przekazał 
obowiązki dyrektora Sinfonii Varsovii wieloletniemu muzykowi zespołu – Januszowi 
Marynowskiemu, który sprawuje tę funkcję do dziś. We wrześniu 2022 roku stanowi-
sko pierwszego gościnnego dyrygenta Sinfonii Varsovii objął Aleksandar Marković. 

An ensemble formed in April 1984 with the expansion of the Polish Chamber 
Orchestra. The impulse behind its creation was the arrival in Poland of the legendary 
violinist Yehudi Menuhin, to an invitation from Waldemar Dąbrowski and Franciszek 
Wybrańczyk, director of the Polish Chamber Orchestra. In performances with 
Menuhin, the ensemble soon won public acclaim in Poland and abroad, and Menuhin 
took the post of principal guest conductor.

Over the years, Sinfonia Varsovia has performed in the world’s most prestigious 
concert halls, alongside such conductors as Claudio Abbado, Witold Lutosławski, 
Lorin Maazel, Emmanuel Krivine and Jerzy Maksymiuk, and soloists of the calibre 
of Mstislav Rostropovich, Anne-Sophie Mutter, Alfred Brendel, Martha Argerich 
and Piotr Anderszewski. Since its inception, the orchestra has given more than four 
thousand concerts on five continents and recorded over 300 discs.

Music director from 1997, and artistic director from 2003 to 2020, was Krzysztof 
Penderecki. From 2008 to 2012 the role of music director was fulfilled by Marc 
Minkowski. In 2004, Franciszek Wybrańczyk appointed as director of Sinfonia 
Varsovia a long-serving member of the ensemble, Janusz Marynowski, who has 
held the post to this day. In September 2022, Aleksandar Marković became principal 
guest conductor of Sinfonia Varsovia. 
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Sinfonia  
Varsovia

Janusz Marynowski 
Dyrektor / Director

I Skrzypce /  
First Violins

Jakub Haufa
Artur Gadzała
Łukasz Turcza
Anna Gotartowska
Aleksandra Bugaj*
Krzysztof Oczko
Katarzyna Gilewska
Agnieszka Zdebska
Magdalena Krzyżanowska
Dominika Haufa
Karolina Gutowska
Anna Lemiszka*

II Skrzypce / 
Second Violins

Kamil Staniczek
Zofia Endzelm
Krystyna Walkiewicz
Bogusław Powichrowski
Artur Konowalik
Agnieszka Guz
Ewelina Misztal
Sławomira Wilga
Olivia Bujnowicz
Zuzanna Remiorz*

Altówki / Violas

Grzegorz Stachurski
Mateusz Doniec
Tomasz Rosiński
Janusz Bieżyński
Jacek Nycz
Małgorzata Szczepańska
Dariusz Kisieliński
Bartosz Henrych*

Wiolonczele / Cellos

Marcel Markowski
Katarzyna Drzewiecka
Krystyna Wiśniewska
Piotr Krzemionka
Kamil Mysiński
Monika Würsten*

Kontrabasy /  
Double Basses

Michał Sobuś
Karol Kinal
Mateusz Wadowski
Marek Bogacz

Flety / Flutes

Andrzej Krzyżanowski
Anna Jasińska
Hanna Turonek

Oboje / Oboes

Arkadiusz Krupa
Adam Szlęzak

Klarnety / Clarinets

Karol Sikora
Aleksander Romański

Fagoty / Bassoons

Piotr Kamiński
Wiesław Wołoszynek

Waltornie / Horns

Pawel Piętka
Krzysztof Stencel
Roman Sykta
Marek Michalec*
Szymon Woźniak*

Trąbki / Trumpets

Jakub Waszczeniuk
Jan Harasimowicz
Andrzej Tomczok

Puzony / Trombones

Marek Żwirdowski
Tomasz Światczyński
Mariusz Opaliński

Tuba 

Krzysztof Mucha

Kotły / Timpani

Piotr Kostrzewa
Karol Krasiński

Perkusja / Percussion

Olga Przybył*

Harfa / Harp

Zuzanna Elster

* muzyk gościnny
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Martijn  
Dendievel 
dyrygent / conductor

Belgijski dyrygent, współpracownik Flanders Symphony Orchestra. Zwycięzca 
German Conductors’ Award (2021). W 2021 roku zwyciężył także w pierwszej edycji 
Conductors’ Academy, organizowanej przez Tonhalle-Orchester Zürich oraz został 
laureatem Donatella Flick LSO Conducting Competition. W latach 2016–2020 był 
gościnnym dyrygentem Akademisches Orchester der Universität Halle-Witten-
berg. Zyskał tytuł „Maestro von Morgen” nadawany przez Forum Dirigieren przy 
Deutscher Musikrat.

Regularnie występuje m.in. w South Netherlands Philharmonic, Teatro Comunale 
di Bologna i Hofer Symphoniker. W ostatnich latach dyrygował Royal Concert-
gebouw Orchestra, London Symphony Orchestra, WDR Sinfonieorchester, Staats-
kapelle Weimar, Antwerp Symphony Orchestra, Orchestra della Svizzera Italiana 
oraz Rotterdam Philharmonic Orchestra.
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Swoją muzyczną edukację rozpoczynał jako skrzypek, następnie zmienił instru-
ment na wiolonczelę. Opanował też umiejętność gry na perkusji oraz klawesynie. 
Pierwsze doświadczenia gry w orkiestrze zdobywał jako kotlista i wiolonczelista 
w wielu orkiestrach młodzieżowych. W wieku 14 lat został przyjęty do Conserva-
toire Royal de Bruxelles, gdzie studiował teorię muzyki, a następnie uzyskał tytuł 
licencjacki z wyróżnieniem. Pod kierunkiem Nicolása Pasqueta i Ekharta Wycika 
kształcił się na Wydziale Dyrygentury Symfonicznej w Hochschule für Musik 
Franz Liszt Weimar, którą ukończył w kwietniu 2022 roku. Brał udział w kursach 
mistrzowskich Bernarda Haitinka, Paavo Järviego, Christiana Thielemanna, Ivána 
Fischera oraz Simone Young.

Belgian conductor Martijn Dendievel is Associate Conductor of Flanders Symphony 
Orchestra. He is the winner of the first edition of the German Conductors’ Award 
in 2021 organised by Tonhalle-Orchester Zürich. In that same year, he also won the first 
Conductors’ Academy of the Tonhalle-Orchester Zürich and became a laureate 
of the Donatella Flick LSO Conducting Competition. From 2016 to 2020 he was 
Principal Guest Conductor of the Akademisches Orchester der Universität Halle-
-Wittenberg and is supported by the Forum Dirigieren of Deutscher Musikrat 
as a “Maestro von Morgen”.

The conductor regularly appears with orchestras such as South Netherlands 
Philharmonic, Teatro Comunale di Bologna and the Hofer Symphoniker, amongst 
others. In recent years he has conducted the Royal Concertgebouw Orchestra, 
the London Symphony Orchestra, the WDR Sinfonieorchester, the Staatskapelle 
Weimar, the Antwerp Symphony Orchestra, the Orchestra della Svizzera Italiana 
and the Rotterdam Philharmonic Orchestra. 

After taking his first musical steps on the violin, he switched to cello and also learned 
percussion and harpsichord. He gained orchestral experience as a timpanist and 
cellist in various youth orchestras. At the age of 14 he was admitted to the Conserv-
atoire Royal de Bruxelles, where he obtained a bachelor’s degree in music theory 
with distinction. In July 2022, Martijn Dendievel finished his master’s degree in 
orchestral conducting with Nicolás Pasquet and Ekhart Wycik at the Hochschule 
für Musik Franz Liszt Weimar. He attended masterclasses with Bernard Haitink, 
Paavo Järvi, Christian Thielemann, Iván Fischer and Simone Young. 
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Sharon  
Kam 
klarnet / clarinet

Należy do grona czołowych klarnecistów świata. Przez ponad dwadzieścia lat dzia-
łalności artystycznej współpracowała z wieloma uznanymi orkiestrami w Stanach 
Zjednoczonych, Europie i Japonii.

Od początku kariery głównym obiektem jej zainteresowań były arcydzieła Wol-
fganga Amadeusa Mozarta. W wieku 16 lat, podczas swojego debiutanckiego wy-
stępu z Israel Philharmonic Orchestra pod batutą Zubina Mehty, wykonała Koncert 
klarnetowy A-dur KV 622. Niedługo później zaprezentowała Kwintet klarnetowy A-dur 
KV 581 z Guarneri String Quartet w nowojorskiej Carnegie Hall. Z okazji obchodów 
250. rocznicy urodzin Mozarta w Národním divadle w Pradze jej wykonanie Koncertu 
klarnetowego było transmitowane w 33 państwach i jest dostępne na płytach DVD. 
Tego samego roku zrealizowała marzenie swojego życia, nagrywając na klarnecie 
basetowym Koncert klarnetowy i Kwintet klarnetowy Mozarta.
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Sharon Kam z pasją wykonuje muzykę kameralną, regularnie występując z takimi 
artystami, jak Lars Vogt, Christian Tetzlaff, Enrico Pace, Daniel Müller-Schott, Leif 
Ove Andsnes, Carolin Widmann oraz Jerusalem Quartet. Jest też chętnie zapraszana 
przez festiwale w Schleswig-Holstein, Heimbach, Rheingau, Risør, Cork, Verbier, 
Delft, a także festiwal Schubertiade.

W  sezonie 2022/2023  będzie koncertować z  Sinfonią Varsovią, orkiestrą dętą 
La  Mu sique de l’Air, hr-Sinfonieorchester oraz w trio wspólnie z Enrico Pacem 
i Julianem Steckelem.

Artystka wykonuje dzieła z różnych epok – od kompozycji klasycznych po utwory 
współczesne i jazz, co znajduje odzwierciedlenie w jej bogatej dyskografii. Dwukrot-
nie otrzymała nagrodę Echo „Instrumentalist of the Year”: w 1998 roku za nagranie 
I Koncertu klarnetowego f-moll op. 73 Carla Marii von Webera z Gewandhausorchester 
Leipzig pod batutą Kurta Masura, a także w roku 2006 za płytę przygotowaną wspól-
nie z MDR-Sinfonieorchester (MDR Leipzig Radio Symphony Orchestra) z utworami 
Webera, Luisa Spohra, Gioacchina Rossiniego i Feliksa Mendelssohna-Bartholdy’ego. 
Album American Classics, nagrany z udziałem London Symphony Orchestra pod batutą 
jej męża Gregora Bühla został nagrodzony Preis der deutschen Schallplattenkritik. 

 

One of the world’s leading clarinet soloists, Sharon Kam has been working with 
renowned orchestras in the United States, Europe, and Japan for over 20 years.

Wolfgang Amadeus Mozart’s clarinet masterpieces have been an object of artistic 
focus for her since the beginning of her career. At the age of 16, Sharon Kam 
performed the Mozart’s Clarinet Concerto in A major, KV 622 in her orchestral debut 
with the Israel Philharmonic Orchestra and Zubin Mehta. A short time later, she 
performed Mozart’s Clarinet Quintet in A major, KV 581 with the Guarneri String 
Quartet in Carnegie Hall, New York. As part of Mozart’s 250th birthday celebrations 
at the Národní divadlo in Prague, her interpretation of the Mozart’s Clarinet Concerto 
was televised live in 33 countries and is available on DVD. In the same year, she 
was able to realize her long time dream of recording the Concerto and the Clarinet 
Quintet using the basset clarinet.
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As a passionate chamber musician, Sharon Kam regularly works with artists such 
as Christian Tetzlaff, Enrico Pace, Daniel Müller-Schott, Leif Ove Andsnes, Carolin 
Widmann, late Lars Vogt and the Jerusalem Quartet. She is a frequent guest at festi-
vals in Schleswig-Holstein, Heimbach, Rheingau, Risør, Cork, Verbier, and Delft, 
as well as the Schubertiade festival.

Highlights in the 2022/2023 season include concerts with the Sinfonia Varsovia 
Orchestra, the wind orchestra La Musique de l’Air, the hr-Sinfonieorchester, and 
concerts with her trio colleagues Enrico Pace and Julian Steckel.

Sharon Kam feels at home in a variety of musical genres – from classical to modern 
music and jazz – a fact reflected in her diverse discography. She received the ‘Echo 
Instrumentalist of the Year’ award two times: in 1998, for her Carl Maria von Weber’s 
Clarinet Concerto No. 1 in F minor, Op. 73 recording with the Gewandhausorchester 
Leipzig and Kurt Masur, and in 2006, for her CD with the MDR-Sinfonieorchester 
(MDR Leipzig Radio Symphony Orchestra) featuring works by Weber, Luis Spohr, 
Gioacchino Rossini and Felix Mendelssohn-Bartholdy. Her American Classics CD 
with the London Symphony Orchestra, conducted by her husband Gregor Bühl, 
was awarded the Preis der deutschen Schallplattenkritik. 



Serdecznie zapraszamy melomanów przed 
piątkowymi koncertami symfonicznymi 
o godz. 18:30 na wprowadzenia omawiające 
dzieła wykonywane danego wieczoru.

Spotkania przygotowują wybitni polscy 
muzykolodzy oraz popularni dziennika-
rze i krytycy muzyczni, którzy w przy-
stępny dla każdego sposób opowiadają 
o utworach wykonywanych podczas wie-
czornego koncertu. Swoją wypowiedź 
ilustrują wybranymi przez siebie frag-
mentami nagrań i prezentacjami na ekra-
nie. Dzięki temu uczestnicy spotkań mogą 
w czasie koncertu słuchać dzieł muzycz-
nych z większą wiedzą i świadomością 
ich przebiegu.

Wprowadzenia odbywają się w Sali Kame-
ralnej (wejście od ul. Sienkiewicza) i są 
otwarte dla posiadaczy biletów i abona-
mentów na dany koncert (lub jego sobot-
nie powtórzenie) oraz dla członków Klubu 
Przyjaciół Filharmonii.

We encourage all music lovers to attend 
our special lectures at 6.30 p.m. before each 
Friday symphony concert, in which they 
will be able to learn more about the works 
that are to be performed on that particular 
evening.

These meetings are organised by outstan-
ding Polish musicologists, popular jour-
nalists and music critics, who provide 
fascinating details about, and insights 
into, the works planned for the upcoming 
concerts. They illustrate their lectures with 
selected fragments of recordings. This 
provides audiences with more knowledge 
and awareness of the  process behind 
the  music they will later hear during 
the performances themselves.

The lectures are held in the Chamber Music 
Hall (entrance from ul. Sienkiewicza) and 
are free for holders of tickets and sub-
scriptions for those particular concerts 
covered by the lectures (or tickets to their 
Saturday reprise), as well as for members 
of the Friends of the Warsaw Philharmo-
nic Club. Please note that the lectures are 
delivered in Polish.

O czym gramy?
Cykl wprowadzeń 
do koncertów

What Are We  
Playing About?
Pre-Concert Talks



14.10.2022 
piątek / 18:30 / Sala Kameralna  
Friday / 6.30 p.m. / Chamber Music Hall
Wprowadzenie do koncertu / 
Pre-Concert Talk

Szymon Paczkowski

Muzykolog, profesor Uniwersytetu War-
szawskiego. Jego zainteresowania badawcze 
koncentrują się wokół zagadnień historii 
i estetyki muzyki baroku, w szczegól ności 
twórczości J.S. Bacha. Autor dwóch książek 
o muzyce czasów baroku: Nauka o afektach 
w myśli muzycznej I połowy XVII wieku (1998) 
i Styl polski w muzyce Johanna Sebastiana Bacha 
(2011, wersja angielska 2017), redaktor tomu 
studiów Bach and Chopin. Baroque Traditions 
in  the  Music of the  Romantics (2020) oraz 
li cznych prac naukowych z zakresu histo-
rii muzyki od XVII do XIX wieku. Członek 
American Bach Society oraz Neue Bach-
gesellschaft e.V. w Lipsku.

Musicologist, professor of the University 
of Warsaw. His research interests focus on 
the  history and aesthetics of Baroque 
music, in particular the  work of J.S.  Bach. 
He has written two books on the  music 
of  Baroque times: Nauka o  afektach w  myśli 
muzycznej I  połowy XVII wieku [The theory 
of affects in  musical thought of the  first 
half  of  the  17th  century] (1998) and Polish 
Style in  the  Music of Johann Sebastian Bach 
(2017, Polish version 2011). He has also edited 
the collective work Bach and Chopin. Baroque 
Traditions in the Music of the Romantics (2020) 
and numerous academic works on music 
history between the 17th and 19th centuries. 
A member of the American Bach Society and 
Neue Bachgesellschaft e.V. in Leipzig.

7.10.2022 
piątek / 18:30 / Sala Kameralna  
Friday / 6.30 p.m. / Chamber Music Hall
Wprowadzenie do koncertu /   
Pre-Concert Talk

Piotr Maculewicz

Muzykolog, krytyk muzyczny i populary-
zator muzyki, współpracujący z  wieloma 
czasopismami i instytucjami muzycznymi. 
Od 2000 roku kieruje Gabinetem Zbiorów 
Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej 
w Warszawie. Od wielu lat współpracuje z Fil-
harmonią Narodową, przygotowując omówie-
nia do licznych programów koncertowych.

Musicologist, music critic and populariser of 
music. He collaborates with many musical 
periodicals and institutions, and since 2000, 
has been head of the Music Department at 
University of Warsaw Library. He has worked 
with the Warsaw Philharmonic for many 
years, preparing notes for numerous concert 
booklets.



Kalendarz koncertowy  
Calendar

8.10
sobota / 18:00 / Sala Koncertowa  
Saturday / 6 p.m. / Concert Hall 
abonament / subscription B2, Z2

Orkiestra Filharmonii Narodowej  
Warsaw Philharmonic Orchestra
Andrzej Boreyko – dyrygent /  
conductor
Veriko Tchumburidze – skrzypce / 
violin

Polevá, Dvořák, Klecki / Kletzki, 
Liszt

11.10
wtorek / 19:00 / Sala Koncertowa 
Tuesday / 7 p.m. / Concert Hall

Orkiestra Kameralna Filharmonii  
Narodowej / Warsaw Philharmonic 
Chamber Orchestra
Jan Lewtak – kierownik artystyczny / 
artistic director
Jakub Jakowicz – skrzypce / violin
Maciej Frąckiewicz – akordeon / 
accordion

M.P. Górecki, H.M. Górecki

13.10
czwartek / 19:00 / Sala Koncertowa 
Thursday / 7 p.m. / Concert Hall

Nadzwyczajny koncert symfoniczny  
Special Symphonic Concert

Narodowa Orkiestra Symfoniczna 
Ukrainy / National Symphony 
Orchestra of Ukraine
Volodymyr Sirenko – dyrygent / 
conductor
Dmytro Udovychenko – skrzypce / 
violin

Berezowski / Berezovsky, Sibelius, 
Stankowycz / Stankovich



do kupienia przed koncertem i w czasie przerwy
available for purchase before the concert 
and during the intermission

Programy koncertowe  
Concert programmes

2022/2023

POLEVÁ
DVORÁK
KLECKI / KLETZKI
LISZT

8.10

Filharmonia
Narodowa

2022/2023

GÓRECCY

11.10

Filharmonia
Narodowa

2022/2023

BEETHOVEN
IV SYMFONIA
SYMPHONY NO. 4

14/15.10

Filharmonia
Narodowa
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za tydzień…
next week…
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13.10
Nadzwyczajny koncert symfoniczny /
Special Symphonic Concert

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Ukrainy / 
National Symphony Orchestra of Ukraine
Volodymyr Sirenko – dyrygent / conductor
Dmytro Udovychenko – skrzypce / violin

Berezowski / Berezovsky, Sibelius,  
Stankowycz / Stankovich
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