
 

VII   DOBRODZIEŃ CLASSIC FESTIVAL
FESTIWAL ODBYWA SIĘ POD HONOROWYM PATRONATEM 

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO – ANDRZEJA BUŁY

Festiwal Muzyki Klasycznej na Ziemi Opolskiej 23-30.09.2017

dyrektor artystyczny – dr Piotr Lempa

Festiwal organizowany przy współudziale Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, 

Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu, 

Domu Kultury w Oleśnie, Domu Kultury w Ozimku

Muzeum Diecezjalnego w Opolu

oraz 

Towarzystwa Społeczno Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim



Tegoroczna, siódma już, edycja Dobrodzien Classic Festival 2017 daje okazję

do ponownego spotkania z muzyką klasyczną. Jest to muzyka, jak głosi idea

festiwalu, klasyczna, ale podana w sposób bardzo przystępny i ciekawy.

Organizatorzy festiwalu zapewniając wysoki poziom wykonawczy dbają o każdego

widza, nawet tego który pierwszy raz postanowił zajrzeć za kulisy terminu “klasyka”.

Tegoroczny festiwal odbędzie się w czterech miastach naszego regionu. Będzie

to Muzeum Diecezjalne w Opolu, ze swoją magiczą atmosferą, przyjazny kulturze

Oleski Dom Kultury oraz tradycyjnie, Dobrodzień, miasto rodzinne Piotra Lempy. Po

raz pierwszy w tym roku Festiwal zawita w gościnne progi Domu Kultury w Ozimku.

Zapraszając na wydarzenia festiwalowe organizatorzy organizatorzy  pragną

podziękować wszystkim ludziom, bez ktorych pomocy festiwal nie miałby szans

zaistnieć. Są to instytucje, organizacje, osoby prywatne ale także nasza wierna

festiwalowa publiczność. 

Bez Państwa pomocy i zaangażowania DOBRODZIEN CLASSIC FESTIVAL

pozostałby tylko ideą.

Serdecznie zapraszamy na VII DOBRODZIEN CLASSIC FESTIVAL!



REPERTUAR 

VII DOBRODZIEN CLASSIC FESTIVAL 2017

23.09.2017 (sobota)

KONCERT

„NAJPIĘKNIESZE MELODIE ŚWIATA”

19.00 Dom Kultury w Oleśnie:

 

Najpiękniejsza muzyka z szerokiego repertuaru operowo-operetkowo-

musicalowego wykonana przez artystów zaproszonych na DOBRODZIEN CLASSIC

FESTIVAL z najważniejszych ośrodków muzycznych w Polsce. Są to spiewacy na

co dzień występujący na najważniejszych scenach Polski oraz Europy – Mannheim,

Frankfurtu, Monachium, Warszawy, Wrocławia. Krakowa czy Gdańska. W

programie usłyszymy również repertuar pieśni  prezentowany przez miejscowych

oleskich artystów - Miejski Chór OlenSis prowadzony przez Karinę Duch. 

Wykonanie:

Anna Noworzyn – sopran, 

Wiktoria Wizner - mezzosopran

Jakub Oczkowski – tenor, 

Hongyu Chen – baryton, 

Piotr Lempa – bas

Miejski Chór OlenSis 

pod dyr. Kariny Duch

Katarzyna Rzeszutek – fortepian, 

Tomasz Podsiadły – prowadzenie koncertu 



24.09.2017  (niedziela) 

KONCERT CHARYTATYWNY

Wielka Gala Operowo – Operetkowa z cyklu 

„PIOTR LEMPA I PRZYJACIELE”

19.30 Kosciół pw. Św. Marii Magdaleny w Dobrodzieniu:

Jak co roku Piotr Lempa i jego goście, związani z czołowymi scenami Polski i

Europy, zaproponują niezapomniany wieczór spędzony przy wtórze najpiękniejszych

i najbardziej znanych arii z oper W. A. Mozarta, G. Verdiego, G. Donizettiego, G.

Pucciniego i innych a także arii z operetek takich jak „Wesoła Wdówka', „Wiedeńska

Krew”, „Zemsta Nietoperza”, „Księżniczka Czardasza” czy musicali „My Fair

Lady”, “Les Miserables” czy “Skrzypek na dachu”.

Na tym koncercie, jak co roku, oprócz już uznanych artystów, zaprezentowana

zostanie świetnie zapowiadająca się “młodzież artystyczna”. Są to śpiewacy i

muzycy, którzy dopiero zaczynają swoje artystyczne poczynania ale już mają na

koncie wielkie osiągnięcia.

Ideą tego koncertu jest lokalna pomoc najbardziej potrzebującym. Na ten cel

przeznaczone są środki pochodzące z zakupu biletów. Podczas koncertu jak zwykle

muzyczne niespodzianki.

Wykonanie:

Anna Noworzyn – sopran,  Wiktoria Wizner – mezzosopran,

Jakub Oczkowski – tenor,  Hongyu Chen – baryton, Piotr Lempa – bas

TRIO APPASSIONATA

Klaudia Krause, Mirosław Krause, Łukasz Grabiński

Katarzyna Rzeszutek – fortepian, 

Podczas koncertu muzyczna niespodzianka

Tomasz Podsiadły – prowadzenie koncertu 



29.09.2017 (piątek) 

KONCERT 

„ Geistliche Musik – Konzert am Freitag”

19.00: Muzeum Diecezjalne w Opolu

To już trzeci rok współpracy organizatorów DOBRODZIEN CLASSIC

FESTIWAL z Dniami Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim. Dwa poprzednie

koncerty, które odbyły się w Muzeum Diecezjalnym w Opolu, zgromadziły komplet

publiczności. Na tych koncertach prezentowany jest głownie dorobek niemieckich

kompozytorów na przestrzeni wielu setek lat. 

Koncert zawierać będzie wachlarz najpiękniejszych pieśni takich

kompoozytorów jak Schubert, Schuman, Strauss czy Wolf. Całość odbędzie się

będzie w czarującej atmosferze Opolskiego Muzeum Deicezjalnego z

towarzyszeniem fortepianu.

Koncert odbędzie się będzie jako impreza towarzysząca 14 Dni Kultury

Niemieckiej na Śląsku Opolskim.

Wykonanie:

Oskar Koziołek-Goetz - bas

Piotr Lempa – bas,

Katarzyna Rzeszutek – fortepian,

Zofia Komuszyna – prowadzenie koncertu 



30.09.2017 (sobota)

KONCERT

„MUZYCZNA PODRÓŻ DOOKOŁA ŚWIATA”

19.00 Dom Kultury w Ozimku:

 

Jest to pierwszy raz, kiedy DOBRODZIEN CLASSIC FESTIVAL zawita do

Domu Kultury w Ozimku. Kolejny przystanek na tej festiwalowej drodze będzie

koncertem, na którym publiczność będzie miała okazję posłuchać muzyki z różnych

zakątków świata. Będzie to muzyka wokalna jak  i instrumentalna do grona

wykonawców dołączą bowiem muzycy z TODO ART TRIO. Będzie to niezwykła

okazja aby przyjrzeć się muzyce z innej perspektywy oraz przeżyć w towarzystwie

artystów niezwyły wieczór. 

Wykonanie:

Karolina Wieczorek – sopran, 

Andrzej Witlewski - baryton

Piotr Lempa – bas

TODO ART TRIO

Grażyna Jursza

Dariusz Jursza

Dawid Smykowski

Katarzyna Rzeszutek – fortepian, 

Regina Gowarzewska – prowadzenie koncertu 


