
Największe nazwiska muzyki klasycznej. Mistrzowie, których 
kunszt zna cały świat. Choć zwykle kojarzeni z wielkimi dzieła-
mi symfonicznymi i oratoryjnymi, tworzyli również mniejsze 
formy muzyczne w tym utwory na chór a cappella.

Muzyka a cappella to bowiem muzyka szczegółów i niuansów – 
każdy dźwięk, starannie przygotowany, każda zmiana dynamiki 
wypracowana, fazowanie subtelne acz wyraziste. To muzyka 
ludzka i piękna. 

W programie „Wielcy Kompozytorzy a cappella” Chór Filharmonii 
Częstochowskiej Collegium Cantorum przypomina o znanych 
ii popularnych kompozycjach, które często goszczą w programach 
koncertów chóralnych, ale przede wszystkim odkrywa przed 
słuchaczami dawno zapomiane perły muzyki wokalnej, które, 
namalowane przez wielkich mistrzów, zachwycają, ukazując 
potęgę możliwości ludzkiego głosu. Każdy z kompozytorów, po 
swojemu, w swoim unikatowym stylu przekazuje emocje, różne 
historie, a cały program jest dzięki temu niezwykle zróżnicowany 
i intei interesujący. 

W koncercie zaprezentowana zostanie twórczość wokalna kory-
feuszy kompozycji: Brahmsa, Mendelssohna, Griega, Schumanna. 
Swoje ponadczasowe i nieśmiertelne spojrzenie na muzykę 
a cappella przedstawi Debussy, Ravel, Poulenc, Szymanowski,
Sibelius, Messiaen i Penderecki.

W ielcy 
kompozytorzy 
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Felix Mendelssohn
Johannes Brahms 
Edward Grieg 
Robert Schumann 
Claude Debussy  
Maurice Ravel  
Piotr CzajPiotr Czajkowski

                                                                                                                                                    
Francis Poulenc                 
Mieczysław Karłowicz 
Karol Szymanowski
Karol Szymanowski
Jean Sibelius 
o.Messiaeno.Messiaen
K.Penderecki 

- Herr nun lassest du deinen Diener in Frieden fahren
- Schaffe in mir, Gott, ein rein Herz  
- I Himmelen 
- An die Sterne   
- Dieu! qu'il la fait bon regarder 
- Trois beaux oiseaux du Paradis
- Biez pory da biez wriemieni        - Biez pory da biez wriemieni        
- Nie kukuszeczka wo syrom boru    
- Szto smołknuł wiesielja głas
- Quatre petite prieres                 
- Szczęście
- Hej, wółki moje 
- Bzicem kunia
- Man fran sl- Man fran slatten och hafvet 
- O sacrum convivium
- Agnus Dei 

Przykładowy program: 
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