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24.02.2023
piątek  /  19:30  /  Sala Koncertowa
Friday  /  7.30 p.m.  /  Concert Hall
abonament / subscription D1, Z1

25.02.2023
sobota  /  18:00  /  Sala Koncertowa
Saturday  /  6 p.m.  /  Concert Hall
abonament / subscription D2, Z2

Koncert symfoniczny / Symphonic Concert

LINTU
DALENE

Na koncerty zaprasza Mecenas Roku 
Filharmonii Narodowej  
PGE Polska Grupa Energetyczna /
Warsaw Philharmonic Patron of the Year 
PGE Polska Grupa Energetyczna 
warmly welcomes you to join us in those concerts



Wykonawcy 
Performers

Orkiestra Filharmonii Narodowej / 
Warsaw Philharmonic Orchestra
Hannu Lintu – dyrygent / conductor
Johan Dalene – skrzypce / violin

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

Richard Strauss (1864–1949)

Poemat symfoniczny Don Juan op. 20 / 
Symphonic poem Don Juan, Op. 20 [20′]
(1889)

Carl Nielsen (1865–1931)

Koncert skrzypcowy op. 33 / Violin Concerto, Op. 33 [35′]
(1911)

Praeludium: Largo. Allegro cavalleresco
Poco adagio. Rondo: Allegretto scherzando

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

Ivan Vrublevskyi (ur./b. 1998)

Moment of Silence.  
In Memory of the Victims of Russian Aggression in Ukraine
na orkiestrę smyczkową / for string orchestra [5′]
(2023)

Utwór zostanie prawykonany przez Orkiestrę Filharmonii Narodowej  
w rocznicę rozpoczęcia rosyjskiej agresji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku. /
The piece will be premiered by the Warsaw Philharmonic Orchestra  
one year since Russia began its invasion of Ukraine on 24 February 2022.

Johannes Brahms (1833–1897)

IV Symfonia e-moll op. 98 / Symphony No. 4 in E minor, Op. 98 [39′]
(1885)

Allegro non troppo
Andante moderato
Allegro giocoso
Allegro energico e passionato



Orkiestra Filharmonii Narodowej ostatni raz wykonała Don Juana op. 20 Straussa  
w listopadzie 2006 roku pod dyrekcją Michała Dworzyńskiego, a IV Symfonię e-moll op. 98 
Brahmsa w styczniu 2016 roku pod dyrekcją Jacka Kaspszyka. Koncert skrzypcowy op. 33 
Nielsena oraz Moment of Silence Vrublevskyi’ego Orkiestra wykona po raz pierwszy.

The last time Warsaw Philharmonic Orchestra performed Strauss’ Don Juan, Op. 20 
was in November 2006 under the baton of Michał Dworzyński, and Brahms’ Symphony 
No. 4 in E minor, Op. 98 in January 2016 under the baton of Jacek Kaspszyk. Nielsen’s 
Violin Concerto, Op. 33 and Vrublevskyi’s Moment of Silence will be performed by  
the Orchestra for the first time.



5

Omówienie  
programu

Ludwik Erhardt*

Strauss

Poemat symfoniczny Don Juan był dziełem dwudziestoczteroletniego Richarda 
Straussa, pierwszym z serii dziewięciu programowych utworów symfonicznych, 
nawiązujących do formy utrwalonej w muzyce przez Hectora Berlioza i Ferenca 
Liszta. Nie było to jednak nawiązanie dosłowne, gdyż programowość w ujęciu 
Straussa nie ma charakteru fabularnego ani ilustracyjnego. W przypadku Don Juana 
odnosi się ona do wyobrażenia postaci, nastroju i stylu. Impulsem i  inspiracją 
poetycką był tu wiersz romantycznego poety austriackiego Nikolausa Lenaua – 
wybrane strofy kompozytor umieścił na partyturze swego dzieła. Przedstawiają one 
nie cynicznego uwodziciela, znanego z opery Wolfganga Amadeusa Mozarta, ani 
zgorzkniałego, wyzbytego złudzeń bohatera dramatu Moliera, lecz symbol radości 
życia, pełnej młodzieńczego zapału i nie cofającej się przed niczym namiętności.

Pierwsze wykonanie dzieła Straussa (pod batutą kompozytora) miało miejsce 
w Weimarze 11 listopada 1889 roku i przyniosło mu wielki i trwały sukces. Stało się 
też punktem zwrotnym w dziejach muzyki symfonicznej: specyficzną właściwo-
ścią inwencji Straussa była bowiem tożsamość pomysłu muzycznego z jego szatą 
brzmieniową, „myślenie orkiestrą” – które odtąd stało się normą obowiązującą 
kompozytorów pragnących uchodzić za prawdziwych symfoników.

*  Tekst ukazał się w programie koncertów 24 i 25 listopada 2006 roku.
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Jan Lech

Nielsen

Praca nad Koncertem skrzypcowym op. 33 nie była dla Carla Nielsena łatwym pro-
cesem. Utwór dedykowany węgierskiemu skrzypkowi – Emilowi Telmányiemu, 
zięciowi kompozytora  – powstał w  1911 roku. Nielsen rozpoczął pracę latem, 
gdy na zaproszenie Niny Grieg (wdowy po najsłynniejszym norweskim kom-
pozytorze) odwiedził posiadłość Troldhaugen w Bergen. Pierwszą część napisał 
w twórczej samotni, w której zwykł pracować Edward Grieg, a drugą ukończył 
z  trudem w  grudniu tego roku, już po powrocie do rodzinnej Danii. Dążąc do 
osiągnięcia „najwyższej jedności”, łączącej „treść i ładunek popularny, pokazowy, 
ale nie powierzchowny” (jak Nielsen opisywał swój Koncert), kompozytor odszedł 
od tradycyjnej trzyczęściowej formy. Wymagający materiał utworu podzielony 
został na dwie części: każdą otwiera wolny wstęp z rozbudowaną partią solisty, po 
czym następuje zasadniczy ustęp w szybszym tempie, stanowiący pełnoprawny 
dialog wirtuozerii z  orkiestrowym patosem. Neoromantyczna stylistyka może 
przywoływać skojarzenia z harmonicznymi rozwiązaniami charakterystycznymi 
dla dojrzałej twórczości Richarda Wagnera. Jednocześnie jednak tematy koncertu 
zdają się kierować ku optymistycznym prognozom, które znajdują pełny wyraz 
w  ostatniej części dzieła, zatytułowanej Rondo: Allegretto scherzando. Ten dialog 
melancholii z  serdecznością zdecydowanie bliższy jest estetyce znanej z  utwo-
rów Jeana Sibeliusa niż programowemu podejściu Nowej Szkoły Niemieckiej 
(Neudeutsche Schule). 

W przeciwieństwie do Koncertu skrzypcowego d-moll op. 47 fińskiego kompozytora, 
dzieło Nielsena nieczęsto gości na estradach. Prawykonanie Koncertu skrzypcowego 
op. 33 miało miejsce w Kopenhadze 28 lutego 1912 roku. Partię solisty realizował 
Peder Møller (ulubiony wirtuoz kompozytora), a towarzyszyła mu Royal Danish 
Orchestra (Det Kongelige Kapel) pod batutą samego Nielsena. Koncert zdobył 
przychylność krytyki, jednak spore zasługi w pozytywnym odbiorze dzieła miał 
wykonawca – wysoki poziom wymagań stawianych soliście nie podąża utartymi 
ścieżkami tradycji gatunku, co sprawia, że Koncert jest dużo trudniejszy w realizacji 
niż dzieło Sibeliusa. Utwór Nielsena doskonale ucieleśnia kierunek jego twórczości 
w pierwszych dekadach XX wieku, o którym pisał w 1911 roku w liście do innego 
skandynawskiego mistrza, szwedzkiego kompozytora Wilhelma Stenhammara:
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Omówienie programu

Zauważyłeś, jak wielu młodych kompozytorów podchodzi do muzyki od złej strony? 
Rozpoczynają od atmosfery, poezji, perfum, kwiatów, samej powierzchownej sztuki, 
zamiast od korzeni, ziemi, nasion i uprawy. Innymi słowy: zaczynają od wyrażania 
nastrojów, uczuć, barw i doświadczeń, zamiast od nauki prowadzenia głosów, 
kontrapunktu itd. Zapewne jestem bardzo staromodny w tym zakresie, ale nie sądzę, 
abym mógł zmienić swoje nastawienie.

Vrublevskyi

Monometria to pojęcie opisujące fenomen powracający w muzyce kompozytorów 
Europy Wschodniej – podporządkowanie całej struktury rytmicznej utworu jednej 
wartości nutowej, najczęściej ósemce lub ćwierćnucie. Zjawisko monometrii, zda-
jące się sugerować narastające bicie zranionego serca, pojawia się także w utworze 
Moment of Silence Ivana Vrublevskyi’ego. Ten pochodzący z Ukrainy kompozytor 
i dyrygent chóralny w swojej twórczości skupia się głównie na muzyce chóralnej, 
ale komponuje także utwory przeznaczone na zespoły instrumentalne i wokalno-
-instrumentalne. Jak sam opisuje swoją kompozycję:

Moment of Silence to utwór dedykowany ofiarom rosyjskiej agresji na Ukrainę. 
Głównym założeniem było poruszyć słuchacza do głębokich uczuć, które rodzą się 
w człowieku podczas minuty ciszy na tle tykania zegara. Choć to tylko chwila, zegar 
i jego tykanie dzieli nas na atomy męczarni, a każdy z nich jest zbyt ciężki do niesie-
nia. Rodzi się w nas wewnętrzna walka siły i cierpienia, ale także chęci działania.

Utwór zostanie prawykonany przez Orkiestrę Filharmonii Narodowej w rocznicę 
rozpoczęcia rosyjskiej agresji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku.
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Ludwik Erhardt**

Brahms

Antagonizmy dzielące wiedeńskie środowisko muzyczne w  drugiej połowie 
XIX wieku, a zwłaszcza podzielenie się publiczności koncertowej na dwa nie-
chętne sobie obozy było sytuacją szczególnie kłopotliwą dla Antona Brucknera 
i Johannesa Brahmsa, którzy wbrew swoim intencjom uznani zostali za protago-
nistów przeciwstawnych kierunków artystycznych. Jest wielce prawdopodobne, 
że w 1884 roku Bruckner, mając w pamięci awantury sprzed roku, towarzyszące 
pierwszemu wykonaniu III Symfonii F-dur op. 90 Brahmsa w Wiedniu, powierzył 
prawykonanie własnej VII Symfonii Arthurowi Nikischowi, który wraz z orkiestrą 
lipskiego Gewandhausu zapewnił temu dziełu wielki sukces. Z kolei Brahms, po 
przeżyciach związanych z wiedeńskim prawykonaniem swojego ostatniego dzieła, 
na miejsce narodzin IV Symfonii e-moll op. 98 wybrał Meiningen, niewielkie miasto 
w środkowych Niemczech, które w owym czasie słynęło z doskonałego teatru dra-
matycznego i świetnej orkiestry, prowadzonej przez Hansa von Bülowa.

Zaczął ją komponować w lecie 1884 roku, a jesienią roku kolejnego wykonał wespół 
z pianistą i kompozytorem, Ignazem Brüllem, na dwóch fortepianach wobec grona 
przyjaciół, wśród których byli Eduard Hanslick, Theodor Billroth, Carl Ferdinand 
Pohl, Max Kalbeck i Elisabeth von Herzogenberg. Wysłuchawszy ich entuzjastycz-
nych, choć nie bezkrytycznych opinii, Brahms wsiadł do pociągu i pojechał do 
Meiningen, aby szczegóły dopracować już z orkiestrą. Podczas koncertu 25 paździer-
nika 1885 roku IV Symfonia podbiła serca słuchaczy, którzy zażądali powtórzenia 
trzeciej części (Allegro giocoso). Jednym ze świadków tego wydarzenia był młody 
Richard Strauss. Niebawem meiningeńczycy ze swoim dyrygentem oraz samym 
kompozytorem wyruszyli w tournée, prezentując dzieło w kilkunastu miastach 
niemieckich i holenderskich.

IV Symfonia e-moll składa się z czterech części. Pierwszy ustęp tego monumentalnego 
dzieła (Allegro non troppo) zaczyna się bez żadnych wstępów: dwa interwały (tercja 
w dół, seksta w górę) stanowią podstawową komórkę tematyczną, z której rozwija 
się większość myśli muzycznych. Dla wielbicieli wagnerowskiej unendliche Melodie 
ta niezwykła lakoniczność była nie do przyjęcia. Krytyk muzyczny i kompozytor 

** Tekst ukazał się w programie koncertów 8 i 9 stycznia 2016 roku.
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Hugo Wolf uznał ją wręcz za świadectwo braku inwencji melodycznej, nie zauwa-
żając, że wspomniana komórka jest podstawowym budulcem ogromnej i skompli-
kowanej budowli, skonstruowanej z iście beethovenowskim mistrzostwem. Choć 
dwa rogi otwierające część drugą (Andante moderato) brzmią nieco majestatycznie, 
to jednak łagodny, trochę melancholijny temat, nawet w  momentach drama-
tycznych kulminacji, przynosi pożądane odprężenie po burzliwych emocjach 
części poprzedniej. Krótka, ale pełna wigoru część trzecia (Allegro giocoso) – która 
wzbudziła entuzjazm słuchaczy w  Meiningen  – z  powodzeniem pełni funkcję 
scherza, choć ma nietypową budowę: brak w niej tria, czyli kontrastującej części 
środkowej, wykazuje natomiast cechy formy sonatowej w zalążku. Finał (Allegro 
energico e passionato) ma postać passacaglii z  trzydziestoma dwoma wariacjami, 
których temat przedstawiony jest na wstępie w postaci szeregu monumentalnych 
akordów. Pochodzi on z kantaty Johanna Sebastiana Bacha Nach dir, Herr, verlanget 
mich BWV 150, co licznym interpretatorom dało asumpt do rozważania niejasnej 
kwestii religijności kompozytora i ogólnej wymowy całego dzieła. Policzono, że 
w 1885 roku niemieckie orkiestry dokonały prawykonania dwudziestu nowych 
symfonii, ale nieśmiertelna okazała się tylko jedna. 

Short  
programme note

Ludwik Erhardt

The symphonic poem Don Juan was penned by the twenty-four-year-old Richard 
Strauss. It was the first in a series of nine programme symphonic works, based on 
the musical form developed by Berlioz and Liszt. The impulse and poetic inspiration 
here comes from a poem by the Romantic Austrian poet Nikolaus Lenau, selected 
stanzas of which Strauss placed in his score. Rather than depicting a cynical seducer, 
they symbolise the joy of life and are full of youthful enthusiasm and unrestrained 
passion. The first performance of Strauss’ work took place in Weimar on 11 Novem-
ber 1889, under the composer’s baton, and brought him great and lasting success.

Omówienie programu / Short programme note
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Jan Lech

Carl Nielsen found work on his Violin Concerto, Op. 33 a far from easy task. 
Dedicated to the Hungarian violinist Emil Telmányi, the composer’s son-in-law, 
the piece was completed in 1911. Nielsen began his work on it in the summer, 
when he visited the Troldhaugen estate in Bergen at the invitation of Nina Grieg 
(the widow of Norway’s most famous composer). In his desire to achieve a “supreme 
unity,” combining “a popular and spectacular and yet not superficial content that is 
emotionally charged,” the composer departed from the traditional three-movement 
form. The work’s demanding material is divided into two parts: each opens with 
a slow introduction and an extended solo part, followed by the main passage 
at a faster tempo, which is a full-fledged dialogue between virtuosity and orchestral 
pathos.

Composed in 2023, Ivan Vrublevskyi’s Moment of Silence, dedicated to the victims 
of Russia’s invasion of Ukraine, will be performed for the first time by the Warsaw 
Philharmonic Orchestra on the first anniversary of the military attack. The mono-
metric character of the piece, whose entire rhythmic plan is subordinated to a single 
rhythmic value, invites reflection, and evokes associations with the ever faster 
beating of a wounded heart.

Ludwik Erhardt

With the 1883 brawls surrounding the first performance of his Symphony No. 3 
in F major, Op. 90 still fresh in his memory, Brahms chose Meiningen, a small 
town in central Germany, at the time famous for its excellent theatre and fine 
orchestra, led by Hans von Bülow, to be the birthplace of his Symphony No. 4 
in E minor, Op. 98. Performed on 25 October 1885, the Fourth won the hearts of 
the audience, who demanded an encore of the third movement (Allegro giocoso), 
a passage with an unusual structure, in that it lacks a trio, i.e. a contrasting middle 
section. The Finale, on the other hand, takes the form of a passacaglia with thirty-two 
variations, the theme of which is taken from Johann Sebastian Bach’s cantata Nach 
dir, Herr, verlanget mich, BWV 150, which has prompted numerous interpreters to 
ponder the obscure question of the composer’s religiosity.
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Hannu  
Lintu
dyrygent / conductor

Wraz ze „słuchem szczególnie wrażliwym na barwę i ton brzmienia instrumentów” 
[„Washington Post”] oraz „zdecydowaną dynamiką” [„Baltimore Sun”] Hannu 
Lintu kontynuuje pracę jako główny dyrygent Finnish National Opera and Ballet. 
Wcześniejsza współpraca dyrygenta z tą instytucją obejmowała zwieńczone wielkim 
sukcesem realizacje Kullervo op. 7 Jeana Sibeliusa w 2017 roku, Wozzecka Albana Berga 
w 2019 roku oraz Ariadnę na Naxos Richarda Straussa w roku 2020. Odzwierciedla 
to rozwój zainteresowania artysty na polu dzieł operowych. W sezonie 2023/2024 
Hannu Lintu będzie także głównym dyrygentem Gulbenkian Orchestra, z którym to 
zespołem zrealizował serię koncertów cieszących się wielkim uznaniem krytyków.

Najważniejsze występy gościnne artysty w sezonie 2022/2023 obejmują jego wyczeki-
wane debiuty z New York Philharmonic i Atlanta Symphonic Orchestra, a także – po 
raz pierwszy w jego karierze – współpracę z Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks i BBC Symphony Orchestra. Dyrygent powraca także do koncertów 
z Chicago Symphony Orchestra, Orchestre National de Radio France oraz Deutsches 
Symphonie-Orchester Berlin.
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Hannu Lintu brał udział w wielu nagraniach płytowych, wydawanych przez Ondine, 
BIS, Naxos, Avie i Hyperion, zdobywając wiele laurów, w tym – dwukrotnie – Inter-
national Classical Music Awards, nominacje do nagród Gramophone i Grammy. 
Najważniejsze z jego nagrań to Koncerty skrzypcowe Béli Bartóka z 2019 roku (jako 
solista wystąpił Christian Tetzlaff), a także Related Rocks Magnusa Lindberga, zareje-
strowane we współpracy z Finnish Radio Symphony Orchestra, Kaivos Einojuhaniego 
Rautavaary oraz koncerty skrzypcowe Jeana Sibeliusa i Thomasa Adèsa, nagrane 
z Augustinem Hadelichem i Royal Liverpool Philharmonic Orchestra.

With a “scrupulous ear for instrumental color and blend” (Washington Post) and 
“a distinctive dynamism” (Baltimore Sun), Hannu Lintu continues his tenure as 
Chief Conductor of Finnish National Opera and Ballet. The appointment followed 
a series of hugely successful collaborations with the company including Jean 
Sibelius’s Kullervo, Op. 7 in 2017, Alban Berg’s Wozzeck in 2019, and Richard Strauss’ 
Ariadne auf Naxos in 2020, reflecting the artist’s shifting focus into the field of opera. 
In the 2023/2024 season, Hannu Lintu will also take up the baton as Chief Conduc-
tor of the Gulbenkian Orchestra after a series of critically-acclaimed appearances 
with this ensemble.

Guest highlights of the 2022/2023 season include Hannu Lintu’s highly anticipated 
debut with New York Philharmonic and Atlanta Symphony Orchestra, his recent 
engagements include debuts with Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks 
and BBC Symphony Orchestra, as well as returns to the Chicago Symphony Orchestra, 
Orchestre National de Radio France, and Deutsches Symphonie-Orchester Berlin.

Hannu Lintu has made several recordings for Ondine, BIS, Naxos, Avie and Hyperion, 
receiving several accolades for his recordings, including two International Classical 
Music Awards and nominations for Gramophone and Grammy awards. Highlights 
from his discography include Béla Bartók’s Violin Concertos with Christian Tetzlaff 
(2019), Magnus Lindberg’s Related Rocks with the Finnish Radio Symphony Orchestra, 
Einojuhani Rautavaara’s Kaivos, and the violin concertos of Sibelius and Thomas 
Adès with Augustin Hadelich and the Royal Liverpool Philharmonic Orchestra.
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Johan  
Dalene
skrzypce / violin

Laureat prestiżowej Norwegian Soloist Prize oraz nagrody głównej na Carl 
Nielsen International Competition w 2019 roku. W sezonie 2022/2023 zaplanował 
debiutancki występ na BBC Proms wraz z BBC Symphony Orchestra pod batutą 
Jordana de Souzy. Po raz pierwszy zagra także z orkiestrą Gewandhaus Leipzig 
kierowaną przez Sakariego Oramę, Czech Philharmonic Orchestra pod batutą 
Semyona Bychkova, San Francisco Symphony pod dyrekcją Esy-Pekki Salonena, 
London Philharmonic Orchestra, Konzerthausorchester Berlin, Danish National 
Radio Symphony Orchestra, Lucerne Sinfonieorchester oraz Royal Liverpool 
Philharmonic. Artysta powróci także do występów ze Swedish Radio Symphony 
Orchestra, Royal Stockholm Philharmonic (prawykonanie utworu autorstwa Tebogo 
Monnakgotli), Gothenburg Symphony Orchestra, Swedish Chamber Orchestra, 
Gavle Symphony i New Japan Philharmonic.

Artysta otrzymał tytuł Rising Star przyznawany przez European Concert Hall 
Organisation (ECHO), w efekcie czego występował w najbardziej prestiżowych 
salach koncertowych Europy, brał także udział w aktywnościach edukacyjnych 
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i społecznych w różnych miastach sieci ECHO. W latach 2019–2022 był zdobywcą 
tytułu BBC New Generation Artist. Nagrywa wyłącznie dla wydawnictwa BIS. 
Jego trzecia płyta, która ukazała się w marcu 2022 roku, zawiera koncerty skrzyp-
cowe Carla Nielsena i Jeana Sibeliusa, zarejestrowane wraz z Royal Stockholm 
Philharmonic pod batutą Johna Storgårdsa. Pierwsza płyta, którą nagrał Johan 
Dalene, stanowiła rejestrację koncertów skrzypcowych Piotra Czajkowskiego 
i Samuela Barbera, a artyście towarzyszyła Norrköping Symphony Orchestra. Drugi 
album skrzypka z kameralną muzyką skandynawską ukazał się wiosną 2021 roku 
i zdobył prestiżową nagrodę Diapason D’Or.

Johan Dalene rozpoczął naukę gry na skrzypcach w wieku czterech lat, a jego 
profesjonalny debiut miał miejsce trzy lata później. Latem 2016 roku został stu-
dentem rezydentem szwajcarskiego Verbier Festival, a w roku 2018 został przyjęty 
do norweskiego programu Crescendo. Artysta studiuje w Royal College of Music 
w Sztokholmie pod kierunkiem Pera Enokssona, a także u Janine Jansen. Brał 
udział w kursach mistrzowskich, które prowadzili Dora Schwarzberg, Pamela 
Frank, Gerhard Schulz i Henning Kraggerud. Otrzymał liczne stypendia przy-
znawane przez Royal Swedish Academy of Music, został także doceniony przez 
Queen Ingrid’s Honorary Scholarship. Artysta jest laureatem The Håkan Mogren 
Foundation Prize oraz Rolf Wirténs Kulturpris. Gra na skrzypcach Stradivariusa 
z 1736 roku, uprzejmie wypożyczonych przez Anders Sveaas’ Charitable Foundation.

The violinist was heralded most recently as winner of the Norwegian Soloist Prize 
and First Prize at the prestigious 2019 Carl Nielsen International Competition. 
Johan Dalene’s recent and forthcoming highlights include a debut at the BBC Proms 
with the BBC Symphony Orchestra with Jordan de Souza, debut performances 
with the Leipzig Gewandhaus Orchestra with Sakari Oramo, Czech Philharmonic 
Orchestra with Semyon Bychkov, San Francisco Symphony with Esa-Pekka Salonen, 
London Philharmonic Orchestra, Konzerthausorchester Berlin, Danish National 
Radio Symphony Orchestra, Lucerne Sinfonieorchester and Royal Liverpool 
Philharmonic. Return appearances include performances with the  Swedish 
Radio Symphony Orchestra, Royal Stockholm Philharmonic Orchestra for a new 
commission by Tebogo Monnakgotla, Gothenburg Symphony Orchestra, Swedish 
Chamber Orchestra, Gavle Symphony Orchestra, and New Japan Philharmonic.
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Johan Dalene was recently selected as a European Concert Hall Organisation (ECHO) 
Rising Star, and performed in some of Europe’s most prestigious concert halls, 
while also engaging in education, learning and participation work with diverse 
communities in cities across the ECHO network. In the years 2019–2022, he was 
also a BBC New Generation Artist. Recording exclusively for BIS, Johan Dalene 
released his third album in March 2022 with the Royal Stockholm Philharmonic 
under the baton of John Storgårds – it features Carl Nielsen’s and Jean Sibelius’ violin 
concertos. His first album, recorded with the Norrköping Symphony Orchestra, 
featured the Pyotr Tchaikovsky’s and Samuel Barber’s violin concertos and his 
second disc, with Nordic recital music was released in Spring 2021 and received 
a prestigious Diapason D’Or. 

Johan Dalene began playing the violin at the age of four and made his professional 
concerto debut three years later. In Summer 2016, he was a student-in-residence 
at Switzerland’s Verbier Festival and in 2018 was accepted to the Norwegian 
Crescendo programme. He studies with Per Enoksson (at the Royal College of Music 
in Stockholm) and with Janine Jansen. He has also participated in master classes 
with Dora Schwarzberg, Pamela Frank, Gerhard Schulz, and Henning Kraggerud. 
He has been awarded various scholarships and prizes, notably from the Royal 
Swedish Academy of Music, the Queen Ingrid’s Honorary Scholarship, the Håkan 
Mogren Foundation Prize and the Rolf Wirténs Kulturpris. He plays a Stradivarius 
violin from 1736, generously on loan from the Anders Sveaas’ Charitable Foundation.
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Orkiestra  
Filharmonii  
Narodowej
Warsaw Philharmonic 
Orchestra

Andrzej Boreyko
Dyrektor artystyczny /
Music and Artistic Director

Piotr Wacławik
Dyrygent – asystent / 
Assistant Conductor

I Skrzypce /  
First Violins

Maria Machowska
koncertmistrz / leader
Krzysztof Bąkowski
koncertmistrz / leader
Stanisław Podemski
zastępca koncertmistrza / 
deputy leader
Justyna Bogusiewicz
Kornelia Grądzka
Julia Iwanciw
Joanna Jakobs
Marian Kowalski
Aleksandra Kupczyk
Agnieszka Lewandowska
Jan Lewtak
Mateusz Marczyk
Marcin Mazurek
Marzena Mazurek
Grzegorz Osiński
Krzysztof Ploch
Marek Powideł
Michał Szałach
Krystyna Wilczyńska

II Skrzypce / 
Second Violins

Piotr Tadzik
solista / soloist
Bogdan Śnieżawski
Dariusz Dęga
Katarzyna Dul
Grzegorz Groblewski
Kristine Harutyunyan
Izabela Hodor
Ada Kozyra-Dobrowolska
Bożena Michalska
Zuzanna Panas
Paweł Rybkowski
Piotr Sękowski
Magdalena Smoczyńska
Anna Stokowska
Krzysztof Trzcionkowski
Natalia Tuszyńska

Altówki / Violas

Marzena Hodyr
solistka / soloist
Marek Iwański
Piotr Bertling
Wiesława Duszak
Agnieszka Duź-Dymus
Katarzyna Henrych
Tomasz Karwan
Damian Kułakowski
Jakub Kowalik
Iwona Kuchna-Franco
Agnieszka Podłucka
Paulina Różańska-Czopka
Krzysztof Szczepański
Radosław Jarocki

Wiolonczele / Cellos

Karolina  
Jaroszewska-Rajewska

solistka / soloist
Aleksandra Ohar- 

-Sprawka
solistka / soloist
Robert Putowski
solista / soloist
Agata Dobrzańska
Kazimierz Gruszczyński
Piotr Sapilak
Mateusz Szmyt
Bogusław Tomków
Mariusz Tondera
Angelica Wais
Jerzy Wołochowicz
Wojciech Skóra

Kontrabasy /  
Double Basses

Janusz Długokęcki
solista / soloist
Karol Kowal
Jerzy Cembrzyński
Piotr Chyła
Tomasz Januchta
Michał Kotowski
Marcin Wiliński
Maciej Dobrzański
Jakub Langiewicz
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Flety / Flutes

Krzysztof Malicki
Urszula Janik-Lipińska
Joanna Gatniejewska
Seweryn Zapłatyński

Flet piccolo / Piccolo

Tomasz Bielski

Oboje / Oboes

Aleksandra Rojek
Piotr Lis
Łukasz Dzikowski

Rożek angielski / 
Cor anglais

Joanna Monachowicz

Klarnety / Clarinets

Adrian Janda
Grzegorz Wołczański
Krystyna Sakowska
Dariusz Elbe

Fagoty / Bassoons

Andrzej Budejko
Leszek Wachnik
Grzegorz Gołąb
Mariusz Oczachowski

Waltornie / Horns

Grzegorz Sabeł
Gabriel Czopka
Daniel Otero Carneiro
Aleksander Szebesczyk
Robert Duda
Maciej Kostrzewa

Trąbki / Trumpets

Krzysztof Bednarczyk
Kazimierz Adamski
Dorota Cholewa
Mariusz Niepiekło

Puzony / Trombones

Andrzej Sienkiewicz
Paweł Cieślak
Krzysztof Wojtyniak

Puzon basowy /  
Bass Trombone

Krzysztof Kott

Tuba / Tuba

Arkadiusz Więdlak

Kotły / Timpani

Piotr Domański
Daniel Kamiński

Perkusja / Percussion

Tomasz Bielak
Wawrzyniec Dramowicz
Paweł Pruszkowski
inspektor orkiestry / 
orchestra personnel manager

Harfa / Harp

Klara Wośkowiak

Fortepian / Piano

Grzegorz Gorczyca

Bibliotekarze Orkiestry / 
Librarians

Sławomir Bychawski
Michał Sołtysik
Kamil Watkowski

Stroiciele / Tuners

Szymon Jasnowski
kierownik sekcji /  
head of the tuning team
Jarosław Bednarski
Krzysztof Dymek

Obsługa techniczna  
estrady / Stagehands

Rafał Iżykiewicz
Michał Drewnik
Krzysztof Mączka
Sebastian Michałek
Tomasz Śpiewak
Zbigniew Wierzbicki



O czym gramy?
Cykl wprowadzeń 
do koncertów

What Are We  
Playing About?
Pre-Concert Talks

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

Spotkania przygotowują wybitni polscy 
muzykolodzy oraz popularni dziennikarze 
i krytycy muzyczni, którzy w przystępny 
dla każdego sposób opowiadają o utworach 
wykonywanych podczas wieczornego kon-
certu. Swoją wypowiedź ilustrują wybra-
nymi przez siebie fragmentami nagrań 
i prezentacjami na ekranie. Dzięki temu 
uczestnicy spotkań mogą w czasie kon-
certu słuchać dzieł muzycznych 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 out-
stand ing Polish musicologists, popular 
journalists and music critics, who provide 
fascinating details about, and insights into, 
the works planned for the upcoming con-
certs. They illustrate their lectures with 
selected fragments of recordings. This pro-
vides audiences with more knowledge and 
awareness of the process behind the music 
they will later hear during the  perfor-
mances 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.



24.02.2023
piątek / 18:30 / Sala Kameralna 
Friday / 6.30 p.m. / Chamber Music Hall

Wprowadzenie do koncertu /  
Pre-Concert Talk
Szymon Paczkowski

Muzykolog, dziennikarka muzyczna, przez 
wiele lat związana z Programem 2 Polskiego 
Radia. Autorka wielu audycji muzycznych 
i publi cystycznych (Radio Kontakt, Sezon na 
Dwójkę, Panorama muzyki polskiej, Notatnik 
Dwójki, Szkic do  portretu, relacje z  konkur-
sów i festiwali mu zycznych). Obecnie przy-
gotowuje audycje w Polskim Radiu Chopin 
(m.in. Mistrzowskie Lekcje). Publikuje na łamach 
„Chopin in the World” i „Ruchu Muzycznego”.

Musicologist, music journalist, associated for 
many years with Polish Radio Channel 2. Author 
of many music and journalistic programmes 
(Radio Kontakt, Sezon na Dwójkę, Panorama muzyki 
polskiej, Notatnik Dwójki, Szkic do portretu) and 
accounts from music competitions and festi-
vals. She is currently preparing programmes on 
Polish Radio Chopin (incl. Mistrzowskie Lekcje). 
She publishes in Chopin in the World and Ruch 
Muzyczny.

3.03.2023
piątek / 18:30 / Sala Kameralna 
Friday / 6.30 p.m. / Chamber Music Hall

Gość specjalny / Special guest
Andrzej Boreyko

Wprowadzenie do koncertu /  
Pre-Concert Talk
Anna Skulska 

Muzykolog, profesor Uniwersytetu War-
szaw skiego. Jego zainteresowania badawcze 
koncen trują się wokół zagadnień historii i este-
tyki muzyki baroku, w szczególności twórczo-
ści Johanna Sebastiana Bacha. Autor dwóch 
książek o muzyce czasów baroku: Nauka o afek-
tach w myśli muzycznej I połowy XVII wieku (1998) 
i Styl polski w muzyce Johanna Sebastiana Bacha 
(2011, wersja angielska 2017), redaktor tomu 
studiów pt. Bach and Chopin. Baroque Traditions 
in the Music of the Romantics (2020) oraz licznych 
prac naukowych z zakresu historii muzyki 
od XVII do XIX  wieku. Członek American 
Bach Society oraz Neue Bach-Gesell  schaft 
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 Johann Sebastian 
Bach. He has written two books on the music 
of Baroque times: Nauka o  afektach w  myśli 
muzycznej I  połowy XVII wieku (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.
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