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Wykonawcy 
Performers

Orkiestra Filharmonii Narodowej /  
Warsaw Philharmonic Orchestra
Bassem Akiki – dyrygent / conductor
Evelyn Glennie – perkusja / percussion

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

Christoph Willibald Gluck (1714–1787) / Michael Taube (1890–1972)

Suita baletowa „Orpheus”  
na podstawie opery Orfeusz i Eurydyka /  
Ballet suite Orpheus based on the opera Orfeo ed Euridice [18′] 
(1762/1957)

Maestoso 
Vivace 
Lento 
Lento, dolcissimo 
Vivace
Lento
Chaconne 



Orkiestra Filharmonii Narodowej po raz ostatni wykonała Tako rzecze Zaratustra 
Straussa w listopadzie 2017 roku pod dyrekcją Christopha Königa. Drum of Orfeo 
Ptaszyńskiej oraz Suita baletowa „Orpheus” Glucka / Taubego będą prezentowane 
przez zespół po raz pierwszy.

The last time Warsaw Philharmonic Orchestra performed Strauss’ Also sprach 
Zarathustra was in November 2017 under the baton of Christoph König.  
Drum of Orfeo by Ptaszyńska and Ballet suite Orpheus by Gluck / Taube  
will be performed by the Orchestra for the first time.

Marta Ptaszyńska (ur./b. 1943)

Drum of Orfeo. Koncert na perkusję i orkiestrę /  
Drum of Orfeo. Concerto for Percussion and Orchestra [20′] 
(2002)

∙∙∙ Przerwa (ok. 30 minut) / Intermission (ca. 30 min.) 

Richard Strauss (1864–1949)

Poemat symfoniczny Tako rzecze Zaratustra op. 30 / 
Symphonic poem Also sprach Zarathustra, Op. 30 [33′]
wg Friedricha Nietzschego / inspired by Friedrich Nietzsche
(1896)

Wstęp albo wschód słońca. O tych z zaświatów. O wielkiej tęsknocie.  
O radości i namiętnościach. Pieśń o grobach. O nauce. Powracający  
do zdrowia. Pieśń taneczna, Pieśń nocna. Pieśń nocnego wędrowca /
Prelude, oder Sonnenaufgang. Von den Hinterweltlern. Von der großen 
Sehnsucht. Von den Freuden und Leidenschaften. Das Grablied.  
Von der Wissenschaft. Der Genesende. Das Tanzlied, Das Nachtlied.  
Das Nachtwandlerlied
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Omówienie  
programu

Piotr Maculewicz

Gluck

Istotnym zwrotem w karierze cenionego i doświadczonego, czterdziestopięciolet-
niego Christopha Willibalda Glucka, okazało się nawiązanie w Wiedniu współpracy 
z librecistą Ranierim de’Calzabigim. Włoch, długo działający w Paryżu i zafascy-
nowany nowymi prądami oświeceniowymi, uważał styl obrosłego konwencjami, 
późnobarokowego dramma per musica za nienaturalny, nieoddający prawdziwej 
ekspresji uczuć. Pierwszymi owocami ich współpracy i zarazem polemiki z domi-
nującym nurtem był balet Don Juan (1761), a następnie azione teatrale (oszczędniejsza 
w środkach od wystawnego dramma per musica) Orfeo ed Euridice, wystawiona w wie-
deńskim Burgtheater w październiku 1762 roku. Już w pierwszej, włoskiej wersji, 
ważną rolę odgrywały ekspresyjne orkiestrowe interludia, towarzyszące scenom 
tanecznym i pantomimicznym. Zostały rozwinięte w entuzjastycznie przyjętej 
paryskiej edycji dzieła, wystawionej w 1774 roku jako Orphée et Eurydice z librettem 
Pierre’a-Louisa Moline’a. 

Potomni trwale zachowali w pamięci znaczenie dzieła Glucka, a jednym ze świa-
dectw jego dwudziestowiecznej recepcji jest suita baletowa Orpheus, którą w latach 
pięćdziesiątych opracował Michael Taube, pianista, kompozytor i dyrygent, pocho-
dzący z rodziny polskich Żydów z Łodzi. Rozwijał swą karierę w Niemczech, od 
czasów nazistowskich zaś kontynuował ją w Izraelu. Dość wiernie zachował mate-
riał muzyczny oryginału, dokonując pewnych zmian orkiestracji. Stworzył dzieło 
efektowne, rządzące się własną dramaturgią. Dwa początkowe ogniwa (Maestoso 
i Vivace) są adaptacją ritorneli z początku aktu II, towarzyszących zstąpieniu bohatera 
do świata podziemnego i spotkaniu z Furiami. Część III, pełne tragizmu Lento odpo-
wiada ritornelowi z I aktu (Lentement, z motywem pierwszego chóru opery), który 
poprzedza pełen rozpaczy śpiew Orfeusza Eurydice, Eurydice, ombre chère... Odcinek 
IV (Lento, dolcissimo) to początkowy fragment sceny Ballet des ombres heureuses, 
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przerwany – wbrew układowi opery – tańcem Furii (Vivace; ten fragment pochodzi 
z finału baletu Don Juan Glucka). W kolejnym, szóstym odcinku (Lento) powracamy 
do sceny „Cieni Szczęśliwych” oraz jednego z najsławniejszych instrumentalnych 
epizodów opery i dzieł Glucka w ogóle – ekspresyjnego solo fletu, które stało się 
kanwą wielu opracowań i często jest prezentowane autonomicznie. Całość wieńczy 
efektowna, wariacyjna Chaconne z baletowego finału francuskiej wersji opery.

Ptaszyńska

W 2023 roku 80. urodziny obchodzi Marta Ptaszyńska, należąca do najwybitniejszych 
polskich kompozytorek swojego pokolenia. Imponujący dorobek dekad jej twórczości 
pozostaje w żywym koncertowym obiegu, należąc do szczególnie często prezento-
wanych w kraju i na zagranicznych estradach, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, 
z którymi artystka jest blisko związana, także jako wykładowczyni prestiżowych 
muzycznych uczelni, m.in. jako profesor zwyczajny kompozycji na Uniwersyte-
cie w Chicago (od 1998). Jej dzieła mają w repertuarze orkiestry z całego świata, 
m.in. Chicago Symphony Orchestra, Cincinnati Symphony Orchestra, Cleveland 
Chamber Orchestra, a także większość zespołów polskich. Jako znakomita perku-
sistka tworzy liczne dzieła przeznaczone na to medium wykonawcze – traktuje 
je z mistrzowską kompetencją, poszukując nowych brzmień i środków wyrazu. 
Jej twórczość obejmuje wiele różnorodnych form i gatunków. Tworzy zarówno 
utwory kameralne, przeznaczone na oryginalne obsady, ale nie stroni też od dużych 
form – symfonicznych i wokalno-instrumentalnych. Zachwyca barwową wrażliwo-
ścią, harmoniczną subtelnością, oryginalnością języka muzycznego. Artystka jest 
laureatką wielu prestiżowych nagród kompozytorskich oraz odznaczeń, szczyci się 
też imponującą dyskografią.

Opowieści o herosie Orfeuszu bywały przedmiotem opracowań operowych i baleto-
wych, skupionych na ogół na infernalnym epizodzie dziejów bohatera. Opiewano go 
w różnych kontekstach, co zwłaszcza współcześnie stawało się kanwą reinterpretacji 
mitu oraz obszernej i wielowątkowej dyskusji wokół orfizmu antycznego i jego póź-
niejszej recepcji. Także kompozytorzy XX wieku nie tracili zainteresowania toposem 
obecnym w muzyce od wieków. Dzieła nawiązujące w różny sposób do mitu i postaci 
tworzyli m.in. Darius Milhaud, Ernst Křenek, Igor Strawiński, Pierre Schaeffer, 
Hans Werner Henze, Harrison Birtwistle, David Sylvian, Philip Glass. U progu 

Omówienie programu



GLUCK / TAUBE , PTASZYŃSKA, STRAUSS

6

naszego stulecia odwołała się do niego także Marta Ptaszyńska, tworząc w latach 
1999–2002 Drum of Orfeo. Koncert na perkusję i orkiestrę, który prawykonanie miał 
w Łodzi w maju 2009 roku, z udziałem orkiestry Filharmonii Łódzkiej pod dyrek-
cją Wojciecha Michniewskiego. Adresatką dedykacji i pierwszą wykonawczynią 
była Evelyn Glennie, należąca do najbardziej kreatywnych, wszechstronnych 
i podziwianych perkusistek naszych czasów. Doskonale przyjęty koncert okre-
ślono jako „spotkanie dwóch fantastycznych perkusistek i gigantycznych indy-
widualności”. Połączenie doświadczeń i temperamentów obu artystek dało efekt 
zachwycający, a autorka tak komentowała swe dzieło: „Idea napisania koncertu 
powstała w 1999 roku, kiedy to w kafejce Chicago Symphony Orchestra Evelyn 
zaproponowała mi napisanie dla niej dużego, wirtuozowskiego koncertu, także 
wizualnie interesującego. W ten sposób powstała «muzyczna podróż» Orfeusza. 
Utwór łączy w sobie cechy klasycznego wirtuozowskiego koncertu z elementami 
teatru, rozumianymi w sensie dosłownym. Perkusista jest nie tylko wykonawcą 
partii muzycznej, ale staje się też aktorem, który „odgrywa” na scenie swoją rolę. 
Jako aktorka-perkusistka Evelyn Glennie, wędrując po scenie z bębnem, symbo-
lizuje wędrówkę mitycznego Orfeusza po Hadesie. Oświetlenie pełni ważną rolę 
w tym utworze teatralnym – w partyturze zawarte są sugestie dotyczące jego 
zastosowania. (...) Skład instrumentalny perkusji jest niezwykle bogaty. Oprócz 
tradycyjnych instrumentów perkusyjnych, takich jak marimba, wibrafon, krotale, 
bębny, talerze, gongi, trójkąty, solowa perkusja zawiera także wiele orientalnych 
instrumentów perkusyjnych, m.in.: bębny ręczne Bodhrans, bęben japoński Odaiko, 
Peking opera gong, Thai gongs, japońskie dzwonki świątynne, agogo, steel pan 
(bęben metalowy), czy Sarna bells. Jednoczęściowy koncert zbudowany jest z pię-
ciu kontrastujących fragmentów, a każdy z nich wykorzystuje oryginalny zestaw 
instrumentów perkusyjnych, który umieszczony jest w innej części sceny. Daje 
to możliwość wirtuozowskiego pokazu solisty, a słuchaczowi przynosi szereg 
interesujących wrażeń wizualnych”.
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Strauss

Wiele dzieł muzycznych zasłynęło dzięki efektownym „gestom otwarcia”, które 
stały się motywami doskonale znanymi i rozpoznawalnymi. Taka też jest pełna 
potęgi i patosu fanfara z pierwszych taktów poematu symfonicznego Tako rzecze 
Zaratustra Richarda Straussa, neoromantyka, mistrza barwnej orkiestracji, oddanego 
szczególnie muzyce programowej. Z jej archetypicznymi kwintami i akordem C-dur, 
wzmocnionym organowym pleno, jest szczególnie popularna poza koncertowymi 
estradami, odkąd w swej Odysei kosmicznej (1968) użył jej Stanley Kubrick. Później 
bywała wręcz nadużywana w różnych kontekstach. Za inspirację dzieła posłużył 
traktat Friedricha Nietzschego, w którym autor wkłada w usta legendarnego per-
skiego kapłana swe rozważania o naturze bytu, o „śmierci Boga”, idei homo superior 
oraz „wiecznego powrotu”. Wspomniana fanfara oddaje majestat wschodzącego 
słońca i przemianę tytułowego bohatera, opisaną w pierwszych zdaniach rozprawy. 
Jej cztery tomy, publikowane w latach 1883–1885, stanowią wielką summę filozofii 
Nietzschego, także kompilację wcześniejszych tekstów. Skomponowany dziesięć 
lat po wydaniu traktatu poemat Straussa to jedna z niewielu prób muzycznego 
opisania – nie zdarzeń czy postaci, lecz idei i filozoficznych refleksji, anonsowanych 
w tytułach dziewięciu ogniw rozbudowanego utworu (nawiązują one do intrygują-
cych tytułów rozdziałów rozprawy). Jest to oczywiście możliwe jedynie w warstwie 
głęboko symbolicznej, stąd odwołanie się do środków odmiennych niż ilustracyjne 
czy wręcz onomatopeiczne, spotykane w innych programowych kompozycjach 
Straussa. Wielkie pytania filozofii i religii mierzą się z Tajemnicą – za jej metaforę 
uznać można szczególnie silne nasycenie kompozycji zaawansowaną chromatyką 
i harmonicznymi komplikacjami, sięgającymi granic systemu dur-moll. Symbolem 
Natury i Absolutu są najbardziej elementarne interwały konstytuujące muzyczny 
system: kwinta i kwarta, które złożone razem wypełniają oktawę – to właśnie ów 
sławny „gest otwierający”, z którego wywodzi się większość tematów dzieła. Ciekawie 
też traktowane są plany tonalne – „czyste” C-dur jako alegoria universum oraz odle-
głe w kwintowym kole H-dur jako symbol ludzkości. Strauss sięga też do metafor 
bardziej oczywistych – ogniwo O nauce ilustrowane jest intrygującą, wywiedzioną 
z kontrabasowego tematu (zawierającego wszystkie dwanaście dźwięków skali 
chromatycznej) fugą, także wcześniej chętnie przywoływaną jako metaforę erudycji. 
Wyrazem cielesnych uciech, ludyczności człowieka jest – brzmiąca tu wręcz nieco 
trywialnie – Pieśń taneczna (z rozbudowanym solo skrzypiec).

Omówienie programu
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Short  
programme note

Piotr Maculewicz

The opera Orfeo ed Euridice by Gluck and Calzabigi, staged in Vienna in 1762, came 
to symbolise a new style breaking with many conventions of the Baroque dramma 
per musica. Already in the first Italian version, an important role was played by 
expressive orchestral interludes accompanying dance and pantomime scenes. 
These were expanded in the Paris edition of 1774. Evidence of the twentieth-century 
reception of this work includes the ballet suite Orpheus, prepared during the 1950s 
by Michael Taube, a pianist and conductor from a Polish Jewish family from Łódź. 
The arranger preserved the musical material of the original quite faithfully, making 
some changes to the orchestration. He produced a striking work that is governed 
by its own dramatic structure and highlights particularly well-known interludes 
from the opera, including the ‘Dance of the Furies’ and ‘Dance of the Happy Spirits’.

In 2023 Marta Ptaszyńska, among the most outstanding Polish composers and 
percussionists of her generation, celebrates her eightieth birthday. She  too, 
on  the  threshold of the  new century, referred to the  Orphic myth, writing, 
in 2000–2002, the concerto for percussion (an extremely rich set of instruments) 
and orchestra Drum of Orfeo (first performed in 2009, in Łódź). The dedicatee and first 
performer was Evelyn Glennie, among the most creative and admired percussionists 
of our times, and the excellently received concerto was described as ‘a meeting of 
two fantastic percussionists and huge personalities’. According to the composer’s 
own commentary, ‘this work combines features of a classical virtuosic concerto 
with elements of theatre, understood in the literal sense. The percussionist is not 
only the performer of the musical part, but also becomes an actor, playing a role on 
the stage. As the actor-percussionist, Evelyn Glennie, travelling across the stage with 
her drum, symbolises the mythical Orpheus’ journey through Hades’.

Many works of music have gained fame thanks to their brilliant openings, which 
have become well-known and widely recognised motifs all over the world. One 
such motif is the beginning of Richard Strauss’ Also sprach Zarathustra symphonic 
poem (1896), an incredibly powerful fanfare brimming with pathos (illustrating 
the majesty of the rising Sun), and featuring archetypal fifths and a C major chord, 
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Short programme note

supported by organo pleno. The work was inspired by Friedrich Nietzsche’s famous 
treatise Thus Spake Zarathustra. Composed ten years after its publication, Strauss’ 
poem is an extremely interesting and rare attempt to describe in music not events or 
characters but rather philosophical ideas and reflections, foreshadowed by the titles 
of the nine sections of this extended cycle (which refer to the intriguing titles of 
the treatise’s chapters). Needless to say, this can only be done at a deeply symbolic 
level. Hence, the devices used here are completely different from the illustrative or 
even onomatopoeic ones that Strauss employed in his other programme tone poems.
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Bassem 
Akiki
dyrygent / conductor

Urodzony w Libanie, polsko-libański dyrygent, kompozytor i doktor sztuki, wykła-
dowca Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu i Collegium 
Civitas w Warszawie. Studiował filozofię na Lebanese International University 
w Bejrucie. Ukończył z wyróżnieniem dyrygenturę chóralną na Akademii Muzycznej 
im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie oraz dyrygenturę symfoniczno-operową 
na Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Był dyrektorem artystycznym w Operze 
Ślaskiej w Bytomiu (2018–2019), dyrektorem artystycznym Festiwalu Noworocznego 
Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu (2016–2020) oraz dyrektorem muzycz-
nym Opery Wrocławskiej (2020–2022).

Bassem Akiki jest gościnnym dyrygentem w teatrach operowych i filharmoniach 
w Polsce (m.in. Teatr Wielki – Opera Narodowa w Warszawie, Sinfonia Varsovia, 
Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu, Narodowa Orkiestra Symfoniczna 
Polskiego Radia w Katowicach, Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku, 
Filharmonia w  Szczecinie i w  Łodzi) i  na świecie (La Monnaie w Brukseli, 

fo
t.

 /
 p

ho
to

: K
am

a 
B

or
k



Wykonawcy / Performers

11

Chamber Orchestra of Philadelphia, Philharmonie de Paris, Konzerthaus Vienna, 
National Opera & Ballet w Amsterdamie, Opéra National de Lyon, Opéra national 
du Rhin w Strasbourgu, Royal Danish Opera w Kopenhadze, Finnish National 
Opera w Helsinkach). 

Płyta 100 na 100. Muzyczne dekady wolności z utworami nagranymi m.in. pod batutą 
Bassema Akiki otrzymała w 2020 roku nagrodę Fryderyk w kategoriach „Najwy-
bi  tniejsze nagranie muzyki polskiej” oraz „Album Roku – Muzyka Symfoniczna”. 
W 2022 roku nagrodę Fryderyk w kategorii „Album Roku – Muzyka współczesna” 
otrzymała ponadto płyta Mykietyn – II Koncert na wiolonczelę i orkiestrę symfoniczną, 
Hommage à Oskar Dawicki, także z udziałem Bassema Akiki. Dyrygent był również 
nominowany do International Opera Awards w kategorii „Najlepszy dyrygent mło-
dego pokolenia”. Został także dwukrotnie laureatem Teatralnej Nagrody Muzycznej 
im. Jana Kiepury w 2018 i 2022 roku, w kategorii „Najlepszy dyrygent”. 

A Lebanese-born Polish-Lebanese conductor, composer and lecturer at the Karol 
Lipiński Academy of Music in Wrocław and Collegium Civitas in Warsaw, Bassem 
Akiki studied philosophy at the  Lebanese International University in Beirut. 
He graduated with distinction from Stanisław Krawczyński’s choral conducting 
class at the Krzysztof Penderecki Academy of Music in Krakow, and from Marek 
Pijarowski’s symphonic-operatic conducting class at the Academy of Music in 
Wrocław. He was artistic director of the Silesian Opera in Bytom (2018–2019), artistic 
director of the NFM New Year Festival in Wrocław (2016–2020) and music director 
of the Wrocław Opera (2020–2022).

Bassem Akiki has been a guest conductor at opera houses and philharmonic 
halls in Poland (including the Teatr Wielki – Polish National Opera in Warsaw, 
Sinfonia Varsovia, NFM Wrocław, Polish National Radio Symphony Orchestra 
in Katowice, Podlasie Opera and Philharmonic in Białystok, and the Szczecin and 
Łódź philharmonic halls) and around the world (La Monnaie in Brussels, Chamber 
Orchestra of Philadelphia, Philharmonie de Paris, Konzerthaus Vienna, Dutch 
National Opera & Ballet in Amsterdam, Opéra National de Lyon, Opéra national 
du Rhin in Strasbourg, Royal Danish Opera in Copenhagen, Finnish National Opera 
and Ballet in Helsinki). 
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In 2020, the album 100 na 100. Muzyczne dekady wolności (100 for 100: Musical Decades 
of Freedom), on which some of the works were recorded under the baton of Bassem 
Akiki, received a Fryderyk award in the Album of the Year – Symphonic Music 
category. In 2022, the CD Paweł Mykietyn: Orchestral Works, with Bassem Akiki as one 
of the conductors, won Fryderyk as the Album of the Year – Contemporary Music. 
He was nominated in the ‘Best Young Conductor’ category at the International 
Opera Awards. Also, he won the Jan Kiepura Music Theatre Award twice in the ‘Best 
Conductor’ category (in 2018 and 2022).
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Evelyn  
Glennie 
perkusja / percussion
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Evelyn Glennie to pierwsza w historii osoba, która rozwija karierę solową jako 
perkusistka, koncertując z najlepszymi orkiestrami i artystami na całym świecie. 
Przetarła szlaki orkiestrom z całego świata w zakresie wykonawstwa koncertów 
perkusyjnych – w Royal Albert Hall w 1992 roku zagrała pierwszy koncert na per-
kusję w historii londyńskiego festiwalu BBC Proms.

Artystka wiedzie także prym w zakresie zamówień kompozytorskich – czołowi 
twórcy z całego świata napisali dla niej już ponad 200 utworów. Evelyn Glennie 
komponuje muzykę filmową, telewizyjną, teatralną oraz dla firm z branży bibliotek 
muzycznych. Dwukrotnie otrzymała nagrodę Grammy; była też nominowana do 
nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej. Regularnie prowadzi kursy mistrzowskie 
i konsultacje, inspirując kolejne pokolenia muzyków.

W  2012 roku Evelyn Glennie poprowadziła zespół 1000 perkusistów w  trakcie 
Ceremonii Otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Londynie; zaprezentowano wówczas 
nowy instrument  – Glennie Concert Aluphone. Na jej dorobek płytowy składa 
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się ponad czterdzieści solowych płyt. Wśród nich znajdują się improwizacje, 
współprace z innymi muzykami, zespołami, koncerty na perkusję i nowatorskie 
projekty solowe. 

W 1993 roku artystka otrzymała Order Imperium Brytyjskiego, a obecnie na jej koncie 
znajduje się ponad 100 międzynarodowych nagród, m.in.: Polar Music Prize i Order 
of the Companions of Honour. Jako pierwsza kobieta i trzecia osoba w historii – po 
sir Edwardzie Elgarze i sir Peterze Maxwellu Daviesie – została prezydentem orga-
nizacji Help Musicians. W 2021 roku została zatrudniona na stanowisku kanclerza 
na Robert Gordon University w Aberdeen (Szkocja).

W 2020 roku premierę miał The Evelyn Glennie Podcast, do którego zapraszane są 
popularne osobowości ze świata muzyki, sportu, telewizji i nauki. Artystka sprawuje 
pieczę nad The Evelyn Glennie Collection – kolekcją, w której znajduje się trzy i pół 
tysiąca instrumentów perkusyjnych. Świadectwem jej niezwykłego podejścia do 
tworzenia muzyki są film Touch the Sound, TED Talk oraz książka Listen World! Jej 
misję – „nauczyć świat słuchania” – kontynuuje The Evelyn Glennie Foundation, 
organizacja założona w 2023 roku, której celem jest poprawa umiejętności komu-
nikacyjnych i społecznych.

Dame Evelyn Glennie is the first person in history to create and sustain a full-time 
career as a solo percussionist, performing worldwide with the greatest orchestras 
and artists. She paved the way for orchestras globally to feature percussion concerti 
when she played the first percussion concerto in the history of the BBC Proms 
at the Royal Albert Hall in 1992.

A leading commissioner of new works, Evelyn Glennie has commissioned over 200 
works from many of the world’s most eminent composers. The artist composes 
music for film, television, theatre and music library companies. She is a double 
Grammy award winner and BAFTA nominee. She regularly provides master classes 
and consultations to inspire the next generation of musicians.

Leading 1000 drummers, Evelyn Glennie had a prominent role in the Opening 
Ceremony of the London 2012 Olympic Games which also featured a new instru-
ment, the Glennie Concert Aluphone. Her solo recordings currently exceed 40 CDs. 

https://www.evelyn.co.uk/about/services/#consultant
https://www.evelyn.co.uk/product-category/online-consultations/
https://www.evelyn.co.uk/the-evelyn-glennie-collection/endorsements-and-recommendations/
https://www.evelyn.co.uk/product-category/music/cds/
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These range from original improvisations, collaborations, percussion concerti and 
ground-breaking modern solo percussion projects.

She was awarded an OBE in 1993 and now has over 100 international awards to 
date, including the Polar Music Prize and the Order of the Companions of Honour. 
She was appointed as the first female President of Help Musicians, only the third 
person to hold the title since Sir Edward Elgar and Sir Peter Maxwell Davies. Since 
2021, she has been Chancellor of Robert Gordon University, Aberdeen, Scotland.

The Evelyn Glennie Podcast was launched in 2020 featuring popular personalities 
from the world of music, sport, television and academia. She curates The Evelyn 
Glennie Collection which includes in excess of 3,500 percussion instruments. 
The film Touch the Sound, TED Talk and Listen World! book are key testimonies to her 
unique and innovative approach to sound-creation. Continuing her mission to Teach 
the World to Listen she founded The Evelyn Glennie Foundation in 2023, which aims 
to improve communication and social cohesion by encouraging everyone to discover 
new ways of listening in order to inspire, to create, to engage and to empower.

http://helpmusicians.org.uk/
https://www.evelyn.co.uk/theevelynglenniepodcast/
https://www.evelyn.co.uk/the-evelyn-glennie-collection/
https://www.evelyn.co.uk/the-evelyn-glennie-collection/
https://www.evelyn.co.uk/shop/cds-and-dvds/dvds/touch-the-sound-dvd/
https://www.youtube.com/watch?v=IU3V6zNER4g
https://www.evelyn.co.uk/shop/books/listen-world-book/
https://www.evelyn.co.uk/the-evelyn-glennie-foundation/
https://www.evelyn.co.uk/the-evelyn-glennie-foundation/
https://www.evelyn.co.uk/the-evelyn-glennie-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.



24.03.2023
piątek / 18:30 / Sala Kameralna 
Friday / 6.30 p.m. / Chamber Music Hall

Gość specjalny / Special guest
Marta Ptaszyńska

Wprowadzenie do koncertu /  
Pre-Concert Talk
Iwona Lindstedt

Iwona Lindstedt, profesor w Instytucie 
Muzykologii Uniwersytetu Warszaw-
skiego, w  kadencji 2020–2024 dyrek-
tor tego Instytutu. Jej zainteresowania 
naukowe dotyczą przede wszystkim 
historii, teorii i  estetyki muzyki XX 
i XXI wieku, ze szczególnym uwzględ-
nieniem polskiej twórczości kom-
pozytorskiej. Specjalizuje się także 
w zakresie metodologii i analizy dzieła 
muzycznego. Autorka czterech książek 
(ostatnio opublikowała monografię 
Kazimierza Serockiego) oraz licznych 
artykułów naukowych i tekstów popu-
larnonaukowych publikowanych m.in. 
w „Glissandzie” i „Ruchu Muzycznym”. 
Współtwórczyni szeregu portali inter-
netowych poświęconych kompozytorom 
XX wieku (na polmic.pl, kolekcji muzycz-
nych na ninateka.pl, mapofcomposers.
pl, musicinmovement.eu). W 2014 roku 
otrzymała Nagrodę Honorową ZKP „za 
upowszechnianie wiedzy o  muzyce 
współczesnej – zwłaszcza polskiej”.

A professor at the University of Warsaw, 
and director of the  Institute of Musico-
logy during the  term 2020–2024. Her 
academic interests are primarily the his-
tory, theory and aesthetics of 20th- and 
21st-century music, with a  particular 
focus on the works of Polish composers. 
She also specialises in the methodology 
and analysis of musical works. She is 
the  author of  four books (most recently 
she published a mo  no graph on Kazimierz 
Serocki) and nume rous scholarly articles 
and popular science texts published in, 
among other places, Glissando and Ruch 
Muzyczny. She is the co-founder of a num-
ber of websites dedicated to 20th-century 
composers (polmic.pl, music collections on 
ninateka.pl, mapofcomposers.pl, musicin-
movement.eu). In  2014, she received 
the Honorary Award of the Polish Compo-
sers’ Union “for disseminating knowledge 
about contemporary music – in particular 
Polish music”.

Następne wprowadzenie 14.04.2023 
poprowadzi Agata Kwiecińska,  
muzykolog, Polskie Wydawnictwo 
Muzyczne. Gościem specjalnym  
będzie Marcin Zdunik. 

The next Pre-Concert Talk, on 14.04.2023, 
will be hosted by Agata Kwiecińska 
musicologist, PWM Edition.  
The special guest will be Marcin Zdunik.
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80. URODZINY
MARTY 
PTASZYŃSKIEJ
MARTA PTASZYŃSKA’S 
80TH BIRTHDAY 

WOLNOŚĆ
 FREEDOM 

 

14/15.04
Orkiestra Filharmonii Narodowej / 
Warsaw Philharmonic Orchestra
Michał Nesterowicz – dyrygent / conductor 
Marcin Zdunik – wiolonczela / cello

Szymański, Bacewicz, Sibelius

 

niebawem…
soon…

filharmonia.pl


