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KAZIMIERZOWSKIM
2017/2018
Świat bez sztuki byłby niekompletny
i trudny do udźwignięcia.
Dzięki niej możemy pokonywać życiowe przeszkody.
W związku z tym, z ogromną przyjemnością
informuję, że rozpoczynamy jesienno-zimowe
prezentacje artystyczne.
Oferta Przemyskiego Centrum Kultury Nauki ZAMEK
na długie wieczory schyłku starego 2017
i początku nowego 2018 roku dedykowana jest wszystkim
miłośnikom szeroko rozumianej sztuki scenicznej.
Różnorodność repertuaru, który proponujemy
zawsze gwarantuje równomierny rozkład
artystycznych akcentów i sprawia, że każdy znajdzie
„coś” dla siebie. Kultura na wysokim poziomie taką staramy się zawsze prezentować jest głównym założeniem tego projektu, a nowością oczekiwaną przez wielu koneserów - będzie spektakl
baletowy renomowanego, międzynarodowej sławy
ROYAL LVIV BALLET.
Kultura to bardzo rozległy obszar działalności.
Aby twórczo uczestniczyć w jej rozwijaniu ważne jest,
aby oferta była pełna najbardziej jak to tylko możliwe.
Jestem przekonana, że nasza propozycja właśnie taka jest,
ponieważ do tego właśnie zostaliśmy powołani.
Aby to sprawdzić, najlepiej przyjść na Zamek Kazimierzowski
i przekonać się o tym osobiście, bez pośredników.
Serdecznie do tego zapraszam.

Renata Nowakowska
Dyrektor Przemyskiego Centrum
Kultury i Nauki ZAMEK

3 listopada 2017 r. (piątek), godz. 19.00
„KŁAMSTWO”
spektakl teatralny w reżyserii Wojciecha Malajkata
Obsada: Joanna Liszowska, Adriana Kalska,

Sambor Czarnota, Wojciech Malajkat
Bilety w cenie 70 zł i 60 zł do nabycia w sklepie muzycznym
„MUSICLAND” ul. Serbańska 13, tel. 16 675 01 82 oraz przed
spektaklem na Zamku Kazimierzowskim, tel. 16 678 50 61 w. 23.
Niesamowite i przenikliwe, a przy tym zabawne studium, właśnie
kłamstwa. Florian Zeller, francuski dramaturg porusza się z gracją
baletnicy i precyzją chirurga w meandrach i zakamarkach ludzkich
umysłów.
Dwie pary małżeńskie, dwie pary przyjaciół, dwie pary kochanków,
a ich nadal tylko czworo, jak to jest możliwe? Wszystkiego dowiecie
się Państwo podczas spektaklu „Kłamstwo”!

18 listopada 2017 r. (sobota), godz. 18.00
Koncert zespołu „RAZ, DWA, TRZY”
Bilety w cenie 65 zł i 55 zł do nabycia w sklepie muzycznym
„MUSICLAND” ul. Serbańska 13, tel. 16 675 01 82 oraz przed
koncertem na Zamku Kazimierzowskim, tel. 16 678 50 61 w. 23.
10 czerwca 2017 roku minęło 10 lat od nagrania przez zespół kultowego
albumu „Raz, Dwa, Trzy - Młynarski”. Album powstały w wyniku
bezpośredniej sugestii Pana Wojciecha zyskał ogromne uznanie wśród
publiczności, miano podwójnej platyny oraz dostał Nagrodę Fryderyka
2008 w kategorii album roku pop. Dla upamiętnienia zmarłego niedawno
mistrza Wojciecha jak i z powodu jubileuszu nagrania płyty, zespół
postanowił przypomnieć publiczności piosenki Wojciecha
Młynarskiego w trakcie specjalnych koncertów.
Skład zespołu:
Adam Nowak – śpiew, gitara, Jacek Olejarz – perkusja,
Grzegorz Szwałek – akordeon, klarnet, keyboard,
Jarosław Treliński –gitara, Mirosław Kowalik – kontrabas, gitara basowa,
Tadeusz Kulas – trąbka.

26 listopada 2017 r. (niedziela), godz. 18.00
„Beatlemania Show” koncert zespołu
„The Backwards”
Bilety w cenie 55 zł i 50 zł do nabycia w sklepie muzycznym
„MUSICLAND” ul. Serbańska 13, tel. 16 675 01 82 oraz przed
koncertem na Zamku Kazimierzowskim, tel. 16 678 50 61 w. 23.
Przedandrzejkowy koncert będzie okazją nie tylko do wyjątkowego
spotkania z muzyką niezapomnianej Czwórki z Liverpoolu, będzie
to także wieczór pełen atrakcyjnych niespodzianek, a wszystko to
w oprawie zwyczajów i obrzędów andrzejkowych w ten (prawie)
andrzejkowy wieczór.
The Backwards to czołowy światowy zespół odtwarzający pełną
twórczość grupy The Beatles - od Beatlemanii do rozbudowanych
aranżacji z ostatnich płyt. Powstał w 1996 roku w Koszycach na
Słowacji. Do dnia dzisiejszego zagrał przeszło 3000 entuzjastycznie
przyjętych koncertów w Europie występował w programach
telewizyjnych, radiowych i produkcjach teatralnych. To, co będziecie
Państwo mogli zobaczyć na Zamku Kazimierzowskim to niemal
iluzjonistyczne widowisko wiernie oddające realia występów
i twórczości The Beatles, bez żadnych kompromisów, w 100% na żywo,
w strojach będących wiernymi kopiami oryginalnych ubiorów słynnej
Czwórki z Liverpoolu.
Mile widziane elementy ubioru z epoki zwanej beatlemanią i polskim big-beatem.
Dla osób ubranych najbardziej stylowo przewidziane są nagrody oraz możliwość
zrobienia pamiątkowej fotografii z zespołem.
Skład zespołu:
„JOHN” – Dalibor Stroncer - wokal, gitara rytmiczna, harmonijka,
instrumenty klawiszowe, „PAUL” - Miro Dzunko - gitara basowa,
wokal, „GEORGE” - Frantisek Suchansky - gitara prowadząca, wokal,
„RINGO” - Daniel Skorvaga - perkusja, wokal.

23 listopada 2017 r. (czwartek), godz. 19.00
Dorota Miśkiewicz
PIANO.PL
WSTĘP ZA ZAPROSZENIAMI.
Zaproszenia można uzyskać w siedzibie Przemyskiego Centrum
Kultury i Nauki ZAMEK na Zamku Kazimierzowskim,
Aleje XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1 w dniach
od 6 do 20 listopada.
Rezerwacja pod numerem telefonu 16 678 50 61 w. 21.
Dorota Miśkiewicz koncertem PIANO.PL składa hołd polskiej
pianistyce. Fortepian to polska specjalność, spośród wielu doskonałych
muzyków, to właśnie pianiści wiodą w Polsce prym – zauważa. Jako, że
gatunkiem najbliższym Dorocie jest jazz, podkreśla nade wszystko
dokonania polskich pianistów jazzowych, którzy spektakularnie
podążają drogą wyznaczoną niegdyś przez światowej sławy muzyka,
Krzysztofa Komedę. Drogą wyznaczoną także przez Fryderyka
Chopina, który był nie tylko znakomitym kompozytorem, pianistą,
ale i ... improwizatorem!
W Przemyślu na jednej scenie wraz z Dorotą Miśkiewicz
pojawi się Bogdan Hołownia, Marcin Wasilewski,
Piotr Orzechowski oraz Atom String Quartet.
Na koncert składają się piosenki należące do kanonu polskiej muzyki,
a ich wybór podyktowany został osobistymi sympatiami Doroty,
subiektywnym odczuwaniem muzyki i tekstu. Decyzje aranżacyjne
dotyczące wybranych utworów pozostawione zostały pianistom.
Niektóre aranżacje są zaskakujące, pokazują nowe oblicze mniej
lub bardziej znanych piosenek, inne dążą do prostoty, nie odbiegając
znacznie od oryginałów. Jedne i drugie zachwycają!

28 listopada 2017 r. (wtorek), godz. 19.00
Nula Stankiewicz „Byle nie o miłości”
piosenki AGNIESZKI OSIECKIEJ
Sala widowiskowa Zamku Kazimierzowskiego
Bilety w cenie 30 zł do nabycia w sklepie muzycznym „MUSICLAND”
ul. Serbańska 13, tel. 16 675 01 82 oraz przed koncertem na Zamku
Kazimierzowskim, tel. 16 678 50 61 w. 23.
Nad tym wydarzeniem patronat objęła Fundacja im. Agnieszki
Osieckiej „Okularnicy”.
Koncert to wyjątkowy, bo choć Poetki nie ma z nami już od 20 lat słuchacz ma wrażenie, że ona TU jest. Że prowadzi swój własny
koncert, że nigdy od nas nie odeszła … A to wszystko za sprawą
fragmentów wywiadów z Agnieszką Osiecką, które są
wyświetlane pomiędzy utworami. Budują one niezwykły klimat
koncertu i są łącznikiem pomiędzy piosenkami - tymi znanymi,
ale odmienionymi poprzez aranżacje, jak i tymi, które są prawie
nieznane, bo zostały znalezione przez Nulę i Janusza Strobla
w zakamarkach radiowych archiwów. To koncert dla tych, którzy lubią
nucić przeboje Poetki, ale także dla tych, którzy są ciekawi nowych,
jazzowych interpretacji, nierzadko bardzo zaskakujących. Kilkanaście
utworów, miniaturowych opowieści w nieprzypadkowej kolejności.
I Agnieszka Osiecka obecna w słowie, w muzyce, w obrazie i na
fotografii. To więcej niż koncert …
Występują:

Nula Stankiewicz - śpiew
Janusz Strobel - gitara, aranżacje
Włodzimierz Nahorny - fortepian

31 grudnia 2017 r. (niedziela), godz. 20.00
„O północy w Paryżu”
GALA SYLWESTROWA
Koncert największych przebojów piosenki
francuskiej
Sala widowiskowa Zamku Kazimierzowskiego
Bilety w cenie 100 zł do nabycia w sklepie muzycznym „MUSICLAND”
ul. Serbańska 13, tel. 16 675 01 82 oraz na Zamku Kazimierzowskim,
tel. 16 678 50 61 w. 23.
Wystąpią artyści międzynarodowych scen muzycznych:
LESLIE DESKEUVRE belgijska piosenkarka obecnie mieszkająca
we Francji.
ANNA LASOTA (sopran) solistka Teatru Muzycznego w Poznaniu.
DOROTA HELBIN (sopran) przez wiele sezonów związana
z krakowską Operą i Operetką.
JAKUB OCZKOWSKI (tenor) solista Krakowskiej Filharmonii Futura,
współpracuje z Teatrem Wielkim Operą Narodową w Warszawie.
ŁUKASZ LECH artysta estradowy. Współautor i prowadzący
cyklicznych programów emitowanych na antenie TVP . Od 4 lat
związany z Festiwalem im. J. Kiepury w Krynicy.
Zespół instrumentalny pod kierownictwem Mateusza Dudka.

Podczas GALI SYLWESTROWEJ przewidzianych jest
wiele atrakcji i niespodzianek.

7 stycznia 2018 r. (niedziela), godz. 18.00
GALA NOWOROCZNA
Od Straussa do Presleya
Sala widowiskowa Zamku Kazimierzowskiego
Bilety w cenie 55 zł do nabycia w sklepie muzycznym „MUSICLAND”
ul. Serbańska 13, tel. 16 675 01 82 oraz przed koncertem na Zamku
Kazimierzowskim, tel. 16 678 50 61 w. 23.
Wyjątkowy koncert Noworoczny z udziałem gwiazd
największych scen operowych w Polsce!
To wyjątkowe wydarzenie muzyczne dedykowane jest nie tylko fanom
muzyki klasycznej. W programie zestaw najsłynniejszych arii
operetkowych oraz pieśni neapolitańskich takich kompozytorów jak:
Strauss, Kalman, Lehar, Offenbach. W roli solistów wystąpią
fantastyczni, obdarzeni wspaniałymi głosami, utytułowani śpiewacy
operowych scen Polski, koncertujący w kraju i za granicą:
Kamila Magdalena Lendzion (sopran), Mirosław Niewiadomski (tenor),
Kordian Kacperski (tenor), Dawid Kwieciński (tenor). Artystom
towarzyszyć będzie Orkiestra Kameralna „Vienna Music” złożona
z najbardziej utalentowanych muzyków młodego pokolenia!
Zaprezentowane zostaną największe przeboje muzyki klasycznej
i rozrywkowej.
Gwarantujemy Państwu doskonałą zabawę oraz całą paletę
niezapomnianych doznań artystycznych.

TEJ GALI NIE MOŻNA PRZEGAPIĆ!

12 stycznia 2018 r. (piątek), godz. 19.00
SEKRETY PANNY KAZIMIERY
monodram komediowy z piosenkami
w wykonaniu BEATY MALCZEWSKIEJ
Akompaniament - Ewa Kornecka
Sala widowiskowa Zamku Kazimierzowskiego
Bilety w cenie 30 zł do nabycia w sklepie muzycznym „MUSICLAND”
ul. Serbańska 13, tel. 16 675 01 82 oraz przed spektaklem na Zamku
Kazimierzowskim, tel. 16 678 50 61 w. 23.
Aktorka Narodowego Starego Teatru w Krakowie przedstawia
komediową opowieść z piosenkami Teatru Loch Camelot. „Sekret
panny Kazimiery” to zabawna opowieść z partiami wokalnymi
w klimacie międzywojennych kabaretów. Uczuciowa panna Kazimiera
żyje blaskiem międzywojennych gwiazd, rewii i teatrzyków, jest
zafascynowana twórczością ówczesnych poetów i walczy, aby być przez
nich dostrzeżoną! Desperacko sięga po cały arsenał środków - od
komedii po dramat - wszystko w imię spełnienia swych marzeń dostąpienia zaszczytu „zaistnienia” w świecie artystów oraz ... w sercu
jednego z poetów, tajemniczego blondyna ...
Beata Malczewska śpiewa, opowiada, w brawurowym tempie przeistacza
się na oczach widzów przeplatając konwencję współczesną ze stylistyką
retro. Wzrusza, bawi i zachwyca. Koloryt, styl i czar dawnych lat
podkreślają repliki oryginalnych kostiumów, cytaty, wiersze i anegdoty a przede wszystkim barwny, grany na żywo akompaniament
fortepianowy.

Scenariusz i reżyseria: Beata Malczewska i Ewa Kornecka

13 stycznia 2018 r. (sobota), godz.18.00
Winter Songs of Frank Sinatra
(Zimowe piosenki Franka Sinatry)
Sala widowiskowa Zamku Kazimierzowskiego
Bilety w cenie 35 zł do nabycia w sklepie muzycznym „MUSICLAND”
ul. Serbańska 13, tel. 16 675 01 82 oraz przed koncertem na Zamku
Kazimierzowskim, tel. 16 678 50 61 w. 23.
Frank Sinatra był jednym z najbardziej znanych piosenkarzy i aktorów
amerykańskich XX wieku. Spopularyzował wiele przebojów
o światowym zasięgu. Pamiętamy go z wielu filmów. Dziś jego piosenki
śpiewa cały świat. Dla zamkowej publiczności zaśpiewa je
Natalia Świerczyńska absolwentka wokalistyki jazzowej Akademii
Muzycznej w Poznaniu w klasie Janusza Szroma.
Winter Songs of Frank Sinatra to idealny repertuar na zimowe
wieczory. Swingowe wersje znanych amerykańskich zimowych piosenek
to prawdziwa uczta muzyczna. Let it Snow, The First Noel czy Jingle
Bells pozwolą Państwu przenieść się do świątecznego Nowego Yorku
lat 50-tych.
Występują:
Natalia Świerczyńska - śpiew, Dawid Kostka - gitara,
Wojciech Judkowiak - kontrabas, Sebastian Skrzypek - perkusja,
Mateusz Urbaniak - fortepian

26 stycznia 2018 r. (piątek), godz.19.00
JEZIORO ŁABĘDZIE – spektakl baletowy
W wykonaniu ROYAL LVIV BALLET czyli artystów Narodowego
Lwowskiego Teatru Opery i Baletu im. Salomei Kruszelnickiej
w kooperacji z Międzynarodowym Teatrem Baletu.
Spektakl w 2 aktach i 4 odsłonach
czas: 140 min. w tym 1 przerwa 20 min.
Sala widowiskowa Zamku Kazimierzowskiego.
Bilety w cenie 85 zł do nabycia w sklepie muzycznym „MUSICLAND”
ul. Serbańska 13, tel. 16 675 01 82 oraz przed spektaklem na Zamku
Kazimierzowskim, tel. 16 678 50 61 w. 23.
„Jezioro łabędzie" to największy fenomen sztuki baletowej, który już od
ponad stu lat niezmiennie zachwyca publiczność całego świata. Bajkowa
opowieść połączona z genialną muzyką jednego z najwybitniejszych
kompozytorów - PIOTRA CZAJKOWSKIEGO, wprowadzą każdego
widza w piękny, magiczny świat baletu klasycznego.
ROYAL LVIV BALLET to zespół złożony z najlepszych solistów
zdobywa sceny baletowe całego świata. Kierownictwo artystyczne
zespołu sprawują dwie wspaniałe osobowości:
Victor Szczerbakov - solista i choreograf Bolshoi Ballet - Honorowy
Artysty Rosji oraz Narodowy Artysta Ukrainy prof. Olek Petryk solista
Narodowego Lwowskiego Teatru Opery i Baletu im. Salomei
Kruszelnickiej. Zachwycające ręcznie szyte kostiumy, malowane przez
Narodowych Artystów dekoracje, choreografia, piękna scenografia
a przede wszystkim perfekcja w wykonaniu sprawiają, że każdy spektakl
jest niezapomnianym przeżyciem dla odbiorcy.

Agnieszka Adamczyk

Voytek Soko

Joanna Horodko

Mikołaj Adamczyk

Agnieszka Sokolnicka

Miłosz Gałaj

4 lutego 2018 r. (niedziela), godz. 18.00
„Soprany vs Tenorzy”
WIELKA GALA OPEROWA
Sala widowiskowa Zamku Kazimierzowskiego
Bilety w cenie 60 zł do nabycia w sklepie muzycznym „MUSICLAND”
ul. Serbańska 13, tel. 16 675 01 82 oraz przed koncertem na Zamku
Kazimierzowskim, tel. 16 678 50 61 w. 23.
Jedyna tego rodzaju Wielka Gala Operowa, bitwa na głosy, w której na
scenie spotkają się dwa żywioły – solistki z „Sopranissimo” i tenorzy
z „TREvoci”, kobiece piękno i męska siła, liryczny kunszt i bohaterska
odwaga. W programie koncertu znajdą się utwory muzyki operowej,
filmowej i musicalowej.
SOPRANISSIMO to trzy śpiewaczki operowe, które własny talent,
pracowitość i umiejętności połączyły w niezwykły muzyczny koktajl urody, wspólnej pasji i harmonii. Każda z nich ma na swoim koncie
znaczące sukcesy i pokaźny dorobek artystyczny.
TREvoci – tenorzy, artyści nowej generacji, przepełnieni miłością do
ludzi i świata, w którym ponad wszystkimi podziałami króluje muzyka.
Trzy indywidualności, trzy zróżnicowane głosy i jedna wielka przyjaźń.
Z takiej mieszanki stworzył się charyzmatyczny koktajl mołotowa,
którego największym atutem są występy na żywo.

9 lutego 2018 r. (piątek), godz.19.00
„Najdroższy” - spektakl Teatru BAGATELA
Sztuka Francisa Vebera
Czas: 140 min., 1 przerwa
Sala widowiskowa Zamku Kazimierzowskiego
Bilety w cenie 75 zł i 65 zł do nabycia w sklepie muzycznym
„MUSICLAND” ul. Serbańska 13, tel. 16 675 01 82 oraz przed
spektaklem na Zamku Kazimierzowskim, tel. 16 678 50 61 w. 23.
Arcymistrz francuskiej lekkiej komedii, Francis Veber, znów wplątuje
swego ulubionego bohatera w kłopoty. François Pignon, niezaradny
życiowo pechowiec, stracił równocześnie pracę i żonę. Czy jeśli jest tak
źle, to może być już tylko lepiej? Do czego doprowadzi seria
nieoczekiwanych spotkań i zaskakujących zwrotów akcji? Błyskotliwe
dialogi i cięte riposty. Zapraszamy na przezabawny i błyskotliwy wieczór
w wybornym towarzystwie i najlepszym paryskim stylu.
Obsada:
MARIE - Urszula Grabowska / Kamila Klimczak
OLGA - Magdalena Walach
CHRISTINE - Kaja Walden
PIGNON - Dariusz Starczewski / Marcel Wiercichowski
TOULOUSE - Przemysław Branny
MAURIN - Marcin Kobierski
JONVILLE - Sławomir Sośnierz
Reżyseria – Giovanny Castellanos

17 lutego 2018 r. (sobota), godz. 18.00.
Włodek Pawlik
Sala widowiskowa Zamku Kazimierzowskiego.
Bilety w cenie 60 zł do nabycia w sklepie muzycznym „MUSICLAND”
ul. Serbańska 13, tel. 16 675 01 82 oraz przed spektaklem na Zamku
Kazimierzowskim, tel. 16 678 50 61 w. 23.
Włodek Pawlik – pianista jazzowy i kompozytor, laureat
najważniejszej nagrody muzycznej GRAMMY AWARD w 2014 za
album „Night in Calisia”.
Koncerty Włodka Pawlika zawsze cieszą się wielkim zainteresowaniem,
sale koncertowe wypełniają się po brzegi. Fenomen jego popularności
wykracza daleko poza sfery środowiska jazzowego, co czyni go artystą
wyjątkowym, uosabiającym jakże rzadkie zjawisko połączenia sukcesu
komercyjnego z muzyką niezwykle wyrafinowaną i wysmakowaną
estetycznie.
Najnowsze nagrania Włodka Pawlika to przepiękne, fortepianowe
interpretacje ulubionych piosenek pianisty.
Na uwagę zasługuje fakt, że wszystkie utwory utrwalone w studio nagrań
są efektem improwizacji, a każda nagrana przez pianistę wersja jest
niepowtarzalna. Niezwykłość sztuki improwizacji Pawlika polega na
tym, że wchodząc zarówno do studia nagrań jak i na estrady sal
koncertowych - za każdym razem przedstawia nam wersje utworów
tworzone „tu i teraz”.

24 lutego 2018 r. (sobota), godz. 18.00
Kasia Kowalska „The Best Of ”
Sala widowiskowa Zamku Kazimierzowskiego
Bilety w cenie 70 zł do nabycia w sklepie muzycznym „MUSICLAND”
ul. Serbańska 13, tel. 16 675 01 82 oraz przed koncertem na Zamku
Kazimierzowskim, tel. 16 678 50 61 w. 23.
Zapraszamy na pełen magii i niesamowitej energii koncert,
podczas którego w wyjątkowej odsłonie usłyszymy
niezapomniane przeboje znakomitej artystki.
Wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów. Jedna z najbardziej
rozpoznawalnych i docenianych artystek na polskiej scenie muzycznej.
Kasia ma na swoim koncie wiele prestiżowych nagród w tym: Fryderyki,
Superjedynki, MTV European Music Awards oraz ponad milion
sprzedanych płyt. Każdy z jej albumów pokrył się kilkakrotną platyną.
Autorka wielu przebojów: „Prowadź mnie”, „A to co mam”,
„Wyznanie”, „Coś optymistycznego”, „Wyrzuć ten gniew”,
„Spowiedź”, „Antidotum”, „To co dobre”, „Być tak blisko”, „Co może
przynieść nowy dzień”. Obecna na scenie muzycznej już od ponad 20 lat.
Choć od wydania pierwszej płyty minęło wiele czasu i wiele w jej życiu się
wydarzyło, to pewne rzeczy pozostały niezmienne: jej niecodzienna
wrażliwość na dźwięk, miłość do muzyki i pasja z jaką je wykonuje.
Aktualnie Kasia Kowalska pracuje nad nowa płytą, którą zapowiada
singiel „Aya” (premiera nowego albumu - jesień 2017 roku).

