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SPRZEDAŻ BILETÓW NA KONCERT W ŚWINOUJŚCIU:

1. Galeria ART
ul. Wojska Polskiego 1/1

tel. 91 322 33 90

2. Miejski Dom Kultury
ul. Wojska Polskiego 1/1

tel. 91 321 59 49

Cena biletu: 45 zł

SPRZEDAŻ BILETÓW NA KONCERTY W NIEMCZECH:

1. W Informacjach Turystycznych po niemieckiej stronie wyspy Uznam,
najbliższa informacja w Ahlbeck, Dünenstrasse 45

2. Na stronie internetowej Uznamskiego Fesiwalu Muzyki:
www.usedomer-musikfestval.de

Cena biletu: od 8 euro do 95 euro – w zależności od koncertu.

Wydano na zlecenie Urzędu Miasta Świnoujście.

UZNAMSKI FESTIWAL MUZYKI
Drodzy Widzowie festiwalu,

Estończycy to naród lubiący śpiewać. Śpiewają o lesie i morzu, o polu 
i ogrodzie, o Bogu i ojczyźnie, której wolność wywalczyli swoim śpiewem. 
To wydarzenie przeszło do historii jako „Śpiewająca rewolucja” („Singende 
Revolution”). Estonia to najmniejsza z trzech republik bałtyckich, a jednak 
wielka w swoich muzycznych tradycjach. Obejmują one zakres od 
tysiącletniego folkloru po współczesny jazz i sztukę eksperymentalną.
Ten niesamowity kraj umieściliśmy na trzy tygodnie w centrum festiwalu 
muzycznego w Uznamie, przedstawiając młode gwiazdy estońskiej 
sceny muzycznej, zanurzając się w wiejskich pieśniach i miejskim jazzie, 
odkrywając skarby estońskiego baroku i klasyki z czasów pierwszej 
niepodległości kraju.
Między lasem a morzem można spotkać muzykę Bacha na cytrze 
skrzynkowej, kannel, a także domniemaną córkę Beethovena w Tallinie. 
Czy to z Kristjanem Järvi i Baltic Sea Philharmonic, czy z Jurajem Valčuha 
i NDR Elbphilharmonie Orchestra - wszędzie widać kraj, który dzięki 
muzyce przeszedł największe próby i dzięki swojej kulturze pozostał przy 
życiu. Z życzeniami pokoju nawet w czasach wojny w Europie, serdecznie 
zapraszamy na to święto nadziei!

Thomas Hummel
Intendent Uznamskiego Festiwalu Muzycznego

JKW Książę Georg Friedrich von Preußen
Honorowy Przewodniczący

Rolf Seelige-Steinhoff
Przewodniczący Stowarzyszenia Wspierającego

KONCERT W PEENEMÜNDE
Sobota, 17.09.2022
20:00 Elektrownia Muzeum, Peenemünde

Koncert otwierający Festiwal Muzyczny Uznam 2022
Baltic Sea Philharmonic, Kristjan Järvi (dyrygent)
LIIS JÜRGENS: The Dream of Tabu-tabu;
 JAAN RÄÄTS: Koncert na orkiestrę kameralną;
PETER CHAIKOVSKY: Dziadek do orzechów. 
Dramatyczna symfonia, zaaranżowana przez 
Kristjana Järvi

Jako sensacyjne przeżycie muzyczne, 
zainscenizowane dla publiczności - tak można 
raz po raz przeżywać Filharmonię Bałtycką - 
zrzeszającą młodych muzyków ze wszystkich 
krajów regionu Morza Bałtyckiego - pod dyrekcją 
Kristjana Järvi w Peenemünde. Sezon festiwalowy 
otworzy muzyka harfistki orkiestry Liis Jürgens 
z Estonii, a następnie koncert Jaana Räätsa, który 
był gościem honorowym Festiwalu Muzycznego na 
Uznamie w 1999 roku. Kristjan Järvi, Jubilat 2022 
i sam Estończyk, zaaranżował różne tańce Piotra 
Czajkowskiego w dramatyczną symfonię. Pochodzą 
one z jednego z największych cudów muzyki: baletu 
„Dziadek do orzechów“.

ODCZYT
Niedziela, 18.09.2022
11:00 Villa Irmgard, kurort nadmorski Heringsdorf

Długa droga Estonii do wolności. 
Wykład multimedialny Fritz Spalink (historyk)

Przez ponad tysiąclecie Estonia była politycznie 
związana z resztą Europy. W losy regionu 
interweniował niemiecki zakon rycerski, Dania, 
Hanza, Szwecja, Polska i Rosja. Wszystkie 
mocarstwa okupacyjne opierały się na wyższej 
klasie niemieckich baronów i kupców bałtyckich. 
24 lutego 1918 roku Estonia po raz pierwszy 
ogłosiła niepodległość. Ponownie utraciła wolność 
wraz z paktem Hitler-Stalin, aż 20 sierpnia 1991 
roku ponownie się wyzwoliła i odłączyła od 
Związku Radzieckiego. Od tego czasu Estonia 
zajęła ugruntowane miejsce w demokratycznej 
wspólnocie państw. Zapraszamy na porywający 
wykład multimedialny historyka Fritza Spalinka 
w Willi Irmgard, w której znajduje się również 
muzeum pisarza Maksyma Gorkiego.

PROGRAM FESTIWALU

Anna-Liisa Eller (Estoński Kannel Chromatyczny)
Villu Vihermäe (Viola da Gamba)
Taavi Kerikmäe (Klawesyn, Harmonium)
Saale Fischer (Klawesyn)
SILVIUS LEOPOLD WEISS: Uwertura C-dur
Święta pieśń ludowa „Kas on linnukesel muret“ (arr. 
Marco Ambrosini)
JOHANN VALENTIN MEDER: Suita na klawesyn C-moll
Sonata „Der Polnische Pracher“ G-du
ŚWIĘTA PIEŚŃ LUDOWA: „Ma tulen taevast ülevalt“ 
(arr Marco Ambrosini)

Poprzez bałtycką niemiecką klasę wyższą wśród 
szlachty i kupców, poprzez Ligę Hanzeatycką 
i reformację, Estonia przez wiele wieków była 
związana z Niemcami. Pochodzący z Turyngii 
Johann Valentin Meder pracował w Tallinie ok. 
1680 roku; w tym samym czasie Saksończyk David 
Kellner studiował w Tartu i ubiegał się o stanowisko 
tamtejszego organisty. Estoński barok nie jest więc 
wynalazkiem. On naprawdę istniał. Tutaj można go 
usłyszeć z najlepszymi muzykami.

KONCERT
Środa, 05.10.2022
19:30 Hotel przy plaży Seerose, Kölpinsee

Jazz sportowy
Joel Remmel (fortepian)

Prezenter sportowy jako mistrz jazzu? Joel Remmel 
jest jednym z najpopularniejszych przedstawicieli 
bałtyckiego jazzu i wierzy w piękno. 33-letniego 
muzyka jazzowego nie interesuje przepych 
i efektowność, ale czystość formy i dźwięku. 
Nordycki ton prostoty, elegancji, ale i jasności jest 
w jego muzyce niewątpliwy. Jednocześnie jest 
zapalonym piłkarzem i komentatorem meczów dla 
estońskiego radia. 

KONCERT & ODCZYT
Czwartek, 06.10.2022
19:30 Hotel Pałac Uznam, 
kurort nadmorski Zinnowitz

Opowieści ze Starego Revala
Odczyt Frank Arnold, Jan Brachmann (piano)
WERNER BERGENGRUEN: „Śmierć w Revalu: Ciekawe 
historie ze starego miasta“;
muzyka fortepianowa JULIUS OTTO GRIMM, NICOLAI 
VON WILM i WALTER NIEMANN

Tallin, stary Reval, to jedno z najpiękniejszych 
miast nad Bałtykiem. Z wieżami kościołów 
i arystokratycznymi pałacami na Dombergu 
zachował do dziś swoją dawną sylwetkę. 
Zainspirowała bałtyckiego niemieckiego pisarza 
Wernera Bergengruena do napisania tomu 
opowiadań, który jest równie humorystyczny, co 
mądry. Największa z nich opisuje karierę księcia 
Karola Eugeniusza z Croy jako watażki, pijaka, 
żarłoka i dłużnika, aż do momentu, gdy stał się 
atrakcją jako mumia. Odczytowi towarzyszyć będzie 
muzyka fortepianowa Juliusa Otto Grimma, który 

urodził się w Pärnu w Estonii, a później przyjaźnił się
z Johannesem Brahmsem, Nicolaia von Wilma z Rygi 
oraz Waltera Niemanna, którego neobarokowe 
miniatury powstawały w tym samym czasie co 
książka Bergengruena.

KONCERT
Piątek, 07.10.2022
19:30 Kościół ewangelicki, kurort nadmorski Ahlbeck

Organy z sercem
Kristel Aer (organy)
Z utworami JOHANN SEBASTIAN BACH, PEETER SÜDA, 
JOHANNES BRAHMS, DIETERICH BUXTEHUDE, ESTER 
MÄGI, ARTUR KAPP, CLARA SCHUMANN, ROBERT 
SCHUMANN i RUDOLF TOBIAS

Dzięki reformacji Estonia jest silnym krajem 
organowym. A muzyka Peetera Südy jest sercem 
tutejszego repertuaru w podwójnym sensie. 
Ponieważ „Süda“ oznacza „serce“. Kristel Aer to jedna 
z najlepszych organistek w Europie. Występowała 
gościnnie na arenie międzynarodowej, prowadzi 
własny festiwal w Estonii i jako jeden z najbardziej 
wpływowych ekspertów od organów w swojej 
ojczyźnie jest odpowiedzialna za konserwację 
i rekonstrukcję wielu historycznych instrumentów. 
Ich program łączy dzieła, które miały na siebie 
skryty lub wyraźnie słyszalny wpływ: jako idole, 
wzory do naśladowania i źródła inspiracji.

KONCERT W PEENEMÜNDE
Sobota, 08.10.2022
20:00 Elektrownia Muzeum, Peenemünde

Koncert finałowy Uznamskiego Festiwalu 
Muzycznego 2022
Vadim Gluzman (skrzypce)
NDR Elbphilharmonie Orchester
Juraj Valčuha (dyrygent)
JÜRI REINVERE: Nowy utwór (2022), premiera 
niemiecka
DMITRI SHOSTAKOVICH: Koncert na skrzypce 
i orkiestrę nr 2 cis-moll op. 129
IGOR STRAVINSKY: Suita Ognisty ptak (1919)
MAURICE RAVEL: La Valse

Ze słowackim dyrygentem Jurajem Valčuha, który 
już święcił sukcesy z największymi amerykańskimi 
orkiestrami, orkiestra NDR Elbphilharmonie 
stawia wykrzyknik na sezonie festiwalowym 
2022. Oprócz barwnej suity „Ognisty ptak“ Igora 
Strawińskiego i pełnej uniesień fantazji „La Valse“ 
Ravela, w programie znalazł się utwór estońskiego 
kompozytora Jüri Reinvere, dla którego inspiracją 
było samo Peenemünde. Reinvere został wybrany 
„Muzykiem Roku“ w Estonii i odznaczony Orderem 
Białej Gwiazdy przez prezydenta Alara Karisa.



KONCERT
Niedziela, 18.09.2022
15:00 Namiot koncertowy, Haus der Erholung, 
Höhe Kurparkstr., kurort nadmorski Ahlbeck

Koncert Plażowy
Tuulikki Bartosik (akordeon)
Kompozycje własne i aranżacje pieśni ludowych

„Sturm im Teetopf“ - Storm in a Teapot - to 
tytuł ostatniej płyty Tuulikki Bartosik. Jest 
w niej dobroduszny humor, a także świadomość, 
że drobiazgi mogą być dość denerwujące. 
Młody Estończyk pracuje z akordeonem 
i ludzkim głosem. Doświadczenia z natury i historie 
z życia codziennego łączy w muzykę, która oscyluje 
pomiędzy jazzem, folklorem i minimalizmem.

KONCERT
Niedziela, 18.09.2022
19:30 Kościół Ewangelicki, Krummin

Spokojne nastroje
Ivari Ilja (fortepian)
EDUARD TUBIN: Ballada na temat Mart Saar
EDUARD OJA: Spokojne nastroje
ESTER MÄGI: Trzy obrazy o tematyce morskiej
EDUARD OJA: Propozycje
TÕNU KÕRVITS: Na północ, Zagadka
FRYDERYK CHOPIN: Nokturn nr 3 H-dur op. 9
FRYDERYK CHOPIN: Sonata nr 3 H-moll op. 58

Ivari Ilja jest dziekanem estońskiej sztuki 
pianistycznej. Szkolony w Tallinie i Moskwie, jego 
kariera zaprowadziła go na cały świat jako solistę, 
a także jako akompaniatora pieśni. Dziś kieruje 
Estońską Akademią Muzyki i Teatru w Tallinie. 
Jego recital fortepianowy, zaledwie kilka metrów 
od najpiękniejszego naturalnego portu Uznamu, 
poświęcony jest intymnej, nastrojowej sztuce 
estońskiej muzyki klasycznej i wyszlifowanej liryce 
Chopina.

KONCERT
Poniedziałek, 19.09.2022
19:30 Zamek w Stolpe, Stolpe

Otwarcie Bałtyckiego Forum Muzycznego
Thomas Albertus Irnberger (skrzypce)
Pavel Kašpar (fortepian)
David Geringas (wiolonczela)
BOHUSLAV MARTINŮ: Bergerettes H.275 na trio 
fortepianowe;
ERKKI-SVEN TÜÜR: Fata morgana na trio 
fortepianowe
EDUARD OJA: Trylogia czasu na wiolonczelę i fortepian
LEPO SUMERA: Quasi improvisata na wiolonczelę 
i fortepian
JOSEF SUK: Trio fortepianowe C-moll op. 2

David Geringas, od wielu lat stały gość na Uznamie, 
fascynuje publiczność pasją wykonania, jak również 
oryginalnością swoich interpretacji. Wraz ze swoimi 
znakomitymi partnerami z tria łączy klasyka muzyki 

coś zupełnie nowego. To, co zostało wypracowane 
podczas warsztatów i intensywnego tygodnia prób 
z muzykami orkiestry kameralnej „Unter den Linden“ 
i kompozytorem, stanowi kulminację projektów 
edukacyjnych Festiwalu Muzycznego Uznam 2022. 
Nie ma ograniczeń co do kreatywności wszystkich 
uczestników.

KONCERT
Piątek, 23.09.2022
19:30 Kościół ewangelicki Zinnowitz, 
kurort nadmorski Zinnowitz

Chwalmy Pana!
Ensemble Triskele, Kristel Neitsov-Mauer (moderator)
Pieśni ludowe i chorały reformacyjne z Estonii

Sztuka wokalna z udziałem Ensemble Triskele: „Wzbij 
się do swojego Boga, ty strapiona duszo“ - pisał 
Paweł Gerhardt w jednej ze swoich najpiękniejszych 
piosenek. Teolog, organista i hymnolog Kristel 
Neitsov-Mauer jest ekspertem Paula Gerhardta, 
a także przewodnikiem miejskim po Frankfurcie 
nad Menem. W tym koncercie, wraz z estońskim 
kwintetem męskim Triskele, odbywa wycieczkę 
w świat powiązań estońsko-niemieckich w czasach 
reformacji: Pieśni ludowe stały się chorałami 
kościelnymi, a niemieckie teksty w estońskich 
przeróbkach znów stały się pieśniami ludowymi.

KONCERT
Sobota, 24.09.2022
17:00 Kościół ewangelicki pw. św. Piotra, Wolgast

Festiwal Piosenki Estońskiej
Chór Estońskiej Akademii Nauk
Andruus Siimon (dyrygent obu chórów)
Tõnis Sarap (dyrygent chóru żeńskiego, pianista)
Igor Nikiforov (dyrygent chóru męskiego)
Julia Kaiser (moderator)
„Laulu algus“: Początek piosenki

O czym nie można mówić, o tym trzeba śpiewać: 
Jeszcze zanim Estończycy mieli własne państwo, 
zjednoczyli się jako śpiewający naród - pierwszy 
Festiwal Śpiewu odbył się w Tartu w 1869 roku. 
W ten sposób powstała tradycja, która w szczytowym 
momencie doprowadziła do Śpiewającej Rewolucji 
i upadku Związku Radzieckiego. Do dziś Estończycy 
gromadzą się tysiącami na swoich festiwalach 
śpiewu, które były i są najważniejszym wydarzeniem 
w życiu narodu. Nasz koncert opowiada coś o historii 
tej tradycji, a jednocześnie jest typowym estońskim 
festiwalem śpiewu we własnej osobie.

KONCERT LAUREATÓW
Niedziela, 25.09.2022
11:00 Sala kinowa muzeum, Peenemünde

Koncert laureatów szkół muzycznych
Laureaci nagrody „Jugend musiziert“ szkół muzycznych 
Wolgast-Anklam Uecker-Randow i Greifswald

Od początku swojego istnienia Festiwal Muzyczny na 

estońskiej - Eduarda Oja - z dwoma wybitnymi 
Estończykami okresu powojennego oraz z czeskimi 
mistrzami z Baltic Sea Music Forum. Bo William 
Szekspir już wiedział: „Bohemia leży nad morzem“.

KONCERT
Wtorek, 20.09.2022
19:30 Dom Gościnny, kurort nadmorski Bansin

Mity morskie
Monika Mattiesen (flet poprzeczny)
Mitofuturystyczne wybrzeże

Monika Mattiesen jest wyjątkowa: flecistka, 
kompozytorka, dyrektorka festiwali i artystka 
estradowa. Swoją serią „Küberstuudio“ połączyła 
najnowszą muzykę z eksperymentalnymi pokazami 
z lat dziewięćdziesiątych. Również na Uznamie, 
w Bansin w „Domu Gościnnym“, bezpośrednio 
na plaży, połączy przestrzeń wewnętrzną 
i zewnętrzną, film i tekst z muzyką. W programie 
znalazły się utwory Heleny Tulve, Rebeki Saunders, 
Ülo Krigul, Elis Hallik, Einike Lepik, Liisy Hirsch, 
Galiny Grigorjevej i Moniki Mattiesen wraz z neo 
mitycznymi tekstami estońskiego filozofa i poety 
Hasso Krulla.

PODRÓŻ W OBIE STRONY
Czwartek, 22.09.2022
10:00 – 17:00
Miejsce spotkania: Kościół ewangelicki, 
kurort nadmorski Ahlbeck

Muzyczna wycieczka na wyspę stacje: Ahlbeck, 
Zirchow, Benz, Mellentin, Zamek Stolpe.
Uczniowie mistrzowskiej klasy wiolonczeli Davida 
Geringasa

Uznam to nie tylko przyroda, ale także prastary 
krajobraz kulturowy. Zaplecze wyspy jest zasiedlone 
znacznie dłużej niż wybrzeże. Świadczą o tym 
kościoły liczące nawet osiemset lat i malownicze 
zamki. Podczas wycieczki z przewodnikiem 
w klimatyzowanym autobusie można poznać 
Uznam z dala od plaż i posłuchać koncertu na 
każdym przystanku.

KONCERT
Piątek, 23.09.2022
15:00 Pommernhalle, kurort nadmorski Ahlbeck

Cool Usedom Symphony
Andreas Peer Kähler (lider projektu, kompozytor 
i dyrygent)Orkiestra Kameralna „Unter den Linden”
uczniowie szkół Uznamu

Uznam doświadcza wreszcie własnej młodej 
symfonii, „Cool Usedom Symphony“. Wyjątkowa 
praca z setkami studentów z wyspy łączy 
imponujący zestaw instrumentów z ekscytującymi 
występami scenicznymi i improwizacjami. Na 
podstawie wielokrotnie nagradzanej COOL SCHOOL 
SYMPHONY, skomponowanej przez Andreasa Peera 
Kählera, w nadmorskim kurorcie Ahlbeck powstaje 

Uznamie zawsze zajmował się młodymi talentami 
muzycznymi swojego regionu. Wśród dzieci 
i młodzieży w powiecie Vorpommern-Greifswald są 
niesamowite talenty, które kształcą się w szkołach 
muzycznych. W koncercie laureatów naszego 
festiwalu mają oni okazję pokazać się większej 
publiczności.
Osoby, które chciałyby wziąć udział w koncercie 
laureatów, prosimy o rejestrację na: info@usedomer-
musikfestival.de

KONCERT
niedziela, 25.09.2022
15:00 Kościół ewangelicki, Liepe

Z jabłkowego sadu
Maria Kalkun (wokal i instrumenty)
Estońskie pieśni ludowe i własne kompozycje

Pieśni o życiu na wsi, o pracy ze zwierzętami, 
o sadach jabłoniowych, pieśni o miłości młodych 
i smutku starych, którzy zostali sami w umierających 
wioskach, pieśni o śmiechu dzieci - Maria 
Kalkun śpiewa to wszystko z oddaniem, ciepłem 
i pogodą ducha. Ta wokalistka, poruszająca się 
pomiędzy folkiem, jazzem i eksperymentalną 
muzyką elektroniczną, cieszy się w swojej 
ojczyźnie najwyższym uznaniem jako szczery głos 
młodzieży i współczesności. Przy kawie i ciastku 
przygotowanym przez mieszkańców wsi, koncert ten 
zaprasza również do poznania najstarszego kościoła 
Uznamu w idyllicznej atmosferze Lieper Winkel.

KONCERT LAUREATÓW
Poniedziałek, 26.09.2022
19:30 Seetelhotel Romantik Hotel Esplanade, 
kurort nadmorski Heringsdorf

Young Concert Artists New York Koncert Laureatów
Zhu Wang (fortepian)
JOHANN SEBASTIAN BACH/FERRUCCIO BUSONI: 
Chaconne d-moll
LUDWIG VAN BEETHOVEN: Sonata fortepianowa a-dur 
op. 2 nr 2
ZHANG ZHAO: Pi Huang. Momenty z Beijing Opera 
(2006)
ARVO PÄRT: Dla Aliny
IGOR STRAWINSKY/GUIDO AGOSTI: Suita Ognisty ptak

Młody Zhu Wang jest wybitnym pianistą, uważnym, 
wrażliwym wykonawcą - pisali o nim krytycy w USA 
jako o zwycięzcy konkursu Young Concert Artists. 
Debiut artysty w Carnegie Zankel Hall został uznany 
za najlepszy z 2021 roku przez krytyka muzycznego 
New York Timesa Anthony‘ego Tommasini. Na 
Uznamie oferuje program o najostrzejszych 
kontrastach: od skoncentrowanej prostoty Arvo Pärta 
do wybuchowej wirtuozerii suity z baletu „Ognisty 
ptak“ Strawińskiego.

KONCERT
Wtorek, 27.09.2022
17:00 Zamek Stolpe, Stolpe

Koncert finałowy Forum Muzyczne Morza Bałtyckiego
Uczestnicy Forum Muzycznego Morza Bałtyckiego
David Geringas (wiolonczela)
Tamami Toda-Schwarz (fortepian)
Od 2006 roku Uznamski Festiwal Muzyczny wraz 
z Tonkünstlerverband Mecklenburg-Vorpommern 
i Norddeutscher Rundfunk we współpracy 
z Förderverein Zamkeim Stolpe zaprasza do zamku 
bardzo utalentowanych młodych muzyków na 
kurs z mistrzem swojego instrumentu Davidem 
Geringasem. Wyniki swojej pracy prezentują tutaj. 
Program pozostaje niespodzianką do samego końca.                                                                                           

KONCERT
Środa, 28.09.2022
19:30 Dom gościnny, Karslhagen

Młody Mistrz Skrzypiec - Laureat Uznamskiej Nagrody 
Muzycznej 2022
Hans Christian Aavik (skrzypce)
Karolina Aavik (fortepian)
HEINO ELLER: „Sosny“ na skrzypce i fortepian;
EDUARD TUBIN: Suita tańców estońskich, Capriccio nr 
2;
EDUARD OJA: „Aelita“ Suita; 
RICHARD STRAUSS: Allegretto na skrzypce i fortepian 
E-dur TrV 295
Piosenki op. 41 TrV 195: Kołysanka op. 41
Waldseligkeit op. 49 nr 1 (w opracowaniu na skrzypce 
i fortepian),
Sonata na skrzypce i fortepian es-dur op. 18

Hans Christian Aavik to ogromny talent: Mając 
zaledwie 23 lata, wygrał nie tylko Estoński Konkurs 
Smyczkowy, ale także prestiżowy Carl Nielsen 
Competition w Odense. Studiuje u Erika Schumanna 
na Uniwersytecie Muzycznym i Sztuk Scenicznych we 
Frankfurcie nad Menem i wraz ze swoją partnerką 
fortepianową Karoliną Aavik ma za sobą niezwykłą 
międzynarodową karierę. Tegoroczny laureat 
Nagrody Muzycznej Uznam łączy klasykę muzyki 
estońskiej z jej niemieckim współczesnym Richardem 
Straussem.

KONCERT & ODCZYT
Czwartek, 29.09.2022
19:30 Steigenberger Grand Hotel and SPA, 
nadmorski kurort Heringsdorf

Beethoven-Salon
Mirjam Mesak (śpiew)
Ewa Danilewska (fortepian)
Hans Christian Aavik (skrzypce)
Karolina Aavik (fortepian)
Malte Boecker (dyrektor Beethoven-Haus Bonn)
Jüri Reinvere (kompozytor i librecista)
Jan Brachmann (moderator)
Fragmenty sonat na fortepian i skrzypce LUDWIGA VAN 
BEETHOVENA;
Dwa monologi z opery „Minona“ JÜRI REINVERE

Wiele wskazuje na to, że Ludwig van Beethoven miał 
córkę: Minona von Stackelberg. Węgierska hrabina 
Josephine von Brunswick urodziła ją 9 kwietnia 

1813 roku. Oficjalnym ojcem był pochodzący znad 
Bałtyku Niemiec baron Christoph von Stackelberg. 
Minona wychowała się w Revalu, obecnie stolicy 
Estonii - Tallinie. O tej kobiecie estoński kompozytor 
Jüri Reinvere napisał  w 2020 roku operę „Minona“, 
która miała swoją światową premierę w teatrze 
w Regensburgu. Jego libretto oparte jest na własnych 
badaniach w archiwach Rycerstwa Bałtyckiego 
w Tartu. Wystarczający materiał na rozmowę.

KONCERT
Piątek, 30.09.2022
9:30 Kościół ewangelicki pw. św. Piotra, Benz

Pieśni o jesiennym słońcu
Mirjam Mesak (śpiew)
Ewa Danilewska (fortepian)
Mazurki FRYDERYKA CHOPINA oraz pieśni SERGEY 
RAKHMANINOV
ESTER MÄGI i EDUARDA TUBINA

Liryka przyrody jako obraz duszy - odnajdujemy 
ją nie tylko w pieśniach estońskich klasyków 
Eduarda Tubina i Ester Mägi, ale także u Sergiusza 
Rachmaninowa, w którego twórczości rosyjska pieśń 
późnoromantyczna pełni i symbolizmu znajduje 
swoje zwieńczenie. Wraz z Mirjam Mesak, która 
uczestniczyła w kursach mistrzowskich u takich 
luminarzy jak Graham Johnson, Brigitte Fassbaender 
i Julius Drake, a obecnie jest częścią zespołu 
Bawarskiej Opery Państwowej w Monachium, nowa 
światowa klasa estońskiego kunsztu wokalnego 
jest prezentowana w jednym z najpiękniejszych 
kościołów Uznamu.

KONCERT
Sobota, 01.10.2022
19:30 Kościół ewangelicki św. Marii, miasto Uznam

Uroczystości barokowe
Goldberg Baroque Ensemble
Andrzej Szadejko (dyrygent)
Anu Schaper (wykład wprowadzający)
JOHANN VALENTIN MEDER (1649-1719):
1. Śpiewać, śpiewać pochwały;
2. Boże! Moje serce jest gotowe (Psalm 57,8-10);
3. Piekielny wąż nie może nas nigdy ukąsić;
4. Jak więc ludzie marudzą w życiu?
5. Quid est hoc quod sentio;
6. Vox mitte clamorem;
7. Ach! Panie, ja biedny grzesznik;
8. Moja dusza wzdycha i jęczy (Oddania Komunia-
Muzyka)

Johann Valentin Meder to niezwykły kompozytor, 
którego twórczość dopiero teraz jest odkrywana na 
nowo. Pochodził z Turyngii, ale pracował na wybrzeżu 
Bałtyku, gdzie w XVII wieku przeniósł się z Lubeki do 
Rewala, dzisiejszego Tallina, stolicy Estonii. Pisał 
muzykę wewnętrznej kontemplacji dla pokuty, ale 
także pieśni i tańce o najbardziej żywiołowej radości 
życia. Nie spodziewałbyś się tyle włoskiego polotu, ile 
ma nad Bałtykiem.

KONCERT
Niedziela, 02.10.22
11:00 Atelier Otto-Niemeyer-Holstein, Lüttenort/ 
kurort nadmorski Koserow

Bach po estońsku
Kristi Mühling (Kannel)
CYRILLUS KREEK: „Õnnis on inimene“ (Błogosławiony 
człowiek) na chór mieszany, aranżacja na Kannel 
Kristi Mühling;
JOHANN SEBASTIAN BACH: Preludium i fuga BWV 998 
na lutnię
arr. Kristi Mühling Tradycyjny marsz weselny 
z Kuusalu (północna Estonia);
MALLE MALTIS: „Strażak“ cykl dla kannel, 
archaicznych estońskich pieśniach ludowych; JOHANN 
SEBASTIAN BACH: Allemande
Sarabande and Bourrée from the Suite for BWV 996
Dwa estońskie tańce ludowe i estoński chorał ludow

Jednym z oryginalnych instrumentów folkloru 
bałtyckiej Finlandii jest kannel, w języku fińskim 
„kantele“. Ta skrzynkowa cytra pierwotnie 
miała pięć strun, ale dziś może mieć ich nawet 
46. Pieśni sakralne, sagi i tańce ludowe były 
i są nadal akompaniowane na flecie w Estonii, 
ale jednocześnie rozwinął się on w nowoczesny 
instrument koncertowy, na którym można grać 
muzykę taką jak utwory Johanna Sebastiana 
Bacha na lutnię. Kristi Mühling, jedna z wielkich 
estońskich mistrzyń tego instrumentu, pokazuje na 
co stać ten instrument.

ODCZYT & KONZERT
Niedziela, 02.10.2022
19:30 Sala Łazienek Cesarskich, 
kurort nadmorski Heringsdorf

Wiosna Pokoju
Martina Gedeck (odczyt),
Hideyo Harada (fortepian)
VIIVI LUIK: „Siódma wiosna pokoju“ (powieść); 
muzyka fortepianowa z Estonii, Rosji
i Niemiec

Viivi Luik, urodzona w 1946 roku, już w latach 60. 
ubiegłego wieku swoimi błyskotliwymi wierszami 
katapultowała się do pierwszego szeregu literatury 
estońskiej. Jej powieść „Siódma wiosna pokoju“, 
wydana w 1985 roku, w czasach głasnosti 
i pierestrojki, stała się wówczas najważniejszą 
książką w estońskiej literaturze powojennej. 
Luik opowiada w niej w sposób autobiograficzny 
o życiu pod stalinowską okupacją - konsekwentnie 
z perspektywy pięcio-sześcioletniej dziewczynki, 
która z bezczelną bezstronnością patrzy 
wszystkiemu, co straszne w oczy.

KONCERT ŚWIĄTECZNY
Poniedziałek, 03.10.2022
17:00 Kościół ewangelicki w lesie, 
kurort nadmorski Heringsdorf

Koncert świąteczny z okazji Dnia Jedności Niemiec

Kwartet smyczkowy Signum, Florian Donderer 
(skrzypce)
Annette Walther (skrzypce)
 Xandi van Dijk (altówka)
Thomas Schmitz (wiolonczela)
ESTER MÄGI: Vesper (1990)
HEINO ELLER: Drugi kwartet smyczkowy f-moll (1930)
FRANZ SCHUBERT: Kwartet smyczkowy G-dur D 887

Fakt, że kobiety potrafią komponować był w Estonii 
tak oczywisty, że nikt nigdy nie robił z tego powodu 
wielkiego zamieszania. Ester Mägi, która w tym 
roku obchodziłaby swoje setne urodziny, zawsze 
była jedną z definiujących postaci życia muzycznego 
swojego kraju, podobnie jak Heino Eller, nauczyciel 
Arvo Pärta. Nagrodzony międzynarodowymi 
nagrodami Kwartet smyczkowy Signum ma 
szczególny związek z Estonią i jej muzyką, a w tym 
przypadku łączy śpiewną czułość Mägi z pełną 
napięcia ciszą Schuberta.

PODRÓŻ W OBIE STRONY
Wtorek, 04.10.22
10:00 Miejsce spotkania: Przystanek autobusowy 
przed hotelem Kaiserhof, 
kurort nadmorski Heringsdorf

Zwiedzanie synagogi
Friederike Fechner (wiolonczela)
 Julija Botschkovskaja (fortepian)
 Diplomatic String Quartet
Robert Kreibig (przewodnik)
Wykład: O cudownej historii żydowskiego domu 
w Stralsundzie; prace ROBERT KAHN, MAURICE 
RAVEL , GIDEON KLEIN, LOUIS SCHLÖSSER, SZYMON 
LAKS,MARIO CASTELNUOVO-TEDESCO i KURT WEILL

Życie żydowskie, które istniało do 1938 roku 
na terenie dzisiejszego kraju związkowego 
Meklemburgia-Pomorze Przednie, zostało w dużej 
mierze wymazane przez narodowych socjalistów. 
Ale w ostatnich latach odbudowano niejedną 
zniszczoną synagogę.
W autokarowej wycieczce z przewodnikiem 
odwiedza się te miejsca, przywołuje wspomnienia 
i pogłębia je poprzez muzykę na małych koncertach.

KONCERT
Wtorek, 04.10.2022
19:30 Miejski Dom Kultury, Świnoujście

Mosty estońskiego baroku
Supersonus. European Resoce Ensemble
Marco Ambrosini (Nyckelharpa)


