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Siedlęcin 2015
Wieża Książęca w Siedlęcinie, ul.Długa 21, Siedlęcin koło Jeleniej Góry

Festiwal Muzyki Dawnej w Siedlęcinie
Wieża robrzmiewająca muzyką
Choć już od kilku lat w wieży książęcej w Siedlęcinie koło Jeleniej Góry
organizowane są koncerty muzyki dawnej, w 2014 roku po raz
pierwszy postanowiono ująć je w ramy festiwalu. Podstawowym
celem organizatora, którym jest Stowarzyszenie „Wieża Książęca
w Siedlęcinie”, jest przybliżanie w ten sposób kultury dworskiej
średniowiecza poprzez prezentację muzyki tej epoki. Doskonałym
tłem do tych działań są wnętrza wielkiej sali z jedynymi zachowanymi
na świecie średniowiecznymi malowidłami z legendą o Lancelocie
z Jeziora. Romanse rycerskie były bowiem jednym z ważniejszych
wątków utrwalonych w średniowiecznych pieśniach truwerów,
trubadurów i minesingerów

Wieża książęca w Siedlęcinie jest jednym z najważniejszych zabytków
średniowiecznych w Polsce. Bez wątpienia jest także największym
i najlepiej zachowanym obiektem tego typu w naszym kraju.
Zbudowana została w drugiej dekadzie XIV w. z fundacji księcia
Henryka I jaworskiego z dynastii Piastów.
Do dziś w wieży można podziwiać licząc z piwnicami aż sześć
kondygnacji.
Najciekawszym elementem wyposażenia wieży są czternastowieczne
malowidła ścienne, przedstawiające legendę o rycerzu króla Artura –
sir Lancelocie z Jeziora (jedyne zachowane takie na świecie). Można je
oglądać na drugim piętrze wieży (ich kompleksową konserwację
przeprowadzono w roku 2006). Wyjątkowe są również najstarsze
zachowane w Polsce stropy drewniane, datowane metodą
dendrochronologiczną na lata 1313-1315.
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KALENDARIUM FESTIWALU
16 maja (sobota), godz. 21.00
koncert muzyki średniowiecznej
w wykonaniu Holgera Schaefera
23 sierpnia (niedziela), godz. 16.00
NIEZWYKŁA OPOWIEŚĆ
O SZLACHETNYM PANU LANCELOCIE
Z JEZIORA – koncert dwornych pieśni
i powieści słodkiej Francji w wykonaniu
Jacka Kowalskiego i Tomasza Dobrzańskiego
z Klubu Świętego Ludwika
14 listopada (sobota), godz. 16.30
konkurs organowy Emanuela Bączkowskiego w gotyckim
kościele pw. św. Mikołaja
w Siedlęcinie – wydarzenie towarzyszące
15 listopada (niedziela), godz. 17.00
koncert muzyki średniowiecznej
w wykonaniu zespołu LIARMAN

II Festiwal „Wieża rozbrzmiewająca muzyką” Siedlęcin 2015

16 maja (sobota), godz. 21.00
koncert muzyki średniowiecznej
w wykonaniu Holgera Schaefera

Holger Schaefer należy do grona najwybitniejszych
odtwórców muzyki średniowiecznej na terenie
dzisiejszych Niemiec. Jest wykładowcą muzyki dawnej
na kilku wyższych uczelniach oraz zwycięzcą licznych
turniejów współczesnych minesingerów.
Koncert w Siedlęcinie będzie pierwszym występem
tego wybitnego artysty w Polsce. Podczas niego
zaprezentowana zostanie muzyka najwybitniejszych
średniowiecznych twórców jak Oswald von
Wolkenstein, Ryszard Lwie Serce, Blondel de Nesle,
Bernard de Ventadorn czy Walter von der Vogelweide.
Niewykluczone, że niektóre z tych utworów
zabrzmiały już w wieży prawie podczas uczt
organizowanych przez księcia Henryka lub któregoś
z jego następców.
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3 sierpnia (niedziela), godz. 16.00
NIEZWYKŁA OPOWIEŚĆ
O SZLACHETNYM PANU LANCELOCIE
Z JEZIORA – koncert dwornych pieśni
i powieści słodkiej Francji w wykonaniu
Jacka Kowalskiego i Tomasza Dobrzańskiego
z Klubu Świętego Ludwika
Królowa Ginewra została porwana. Król Artur nie wie co robić,
jest bezsilny. Na szczęście na ratunek wyrusza Lancelot,
najlepszy rycerz świata. Nikt nie wie, że jest on także ukochanym
Ginewry. Nic dziwnego, że dołoży wszelkich starań i zniesie
wszelkie upokorzenia, aby ją uwolnić. A wtedy – cóż czeka
królestwo zdradzonego króla? Co powie Artur, co powiedzą
rycerze Okrągłego Stołu? Zagrają i opowiedzą o tym dźwiękiem
i słowem Jacek Kowalski i Tomasz Dobrzański. Zabrzmią
powieści o Lancelocie, pieśni trubadurów i truwerów:
Marcabru, Tybalda z Szampanii, Ryszarda Lwie Serce, Colina
Museta, Bertrana de Born i innych. Wszystko na tle unikatowych
ściennych malowideł z dziejami Lancelota z Jeziora, na ścianach
książęcej wieży w Siedlęcinie.
Jacek Kowalski – pieśniarz, Sarmata, historyk sztuki, miłośnik
poezji staropolskiej, tłumacz poezji starofrancuskiej. Śpiewa
swoje piosenki, pieśni staropolskie i własne przekłady piosenek
z dawnych czasów. Wydał kilkanaście książek, płyt, publikacji
popularnych i naukowych związanych z kulturą i literaturą
dawnej Polski i starej Francji. Występuje z zespołami
Monogramista JK (instrumentarium klasyczne) i Klub Świętego
Ludwika (instrumentarium dawne).
Klub Świętego Ludwika powstał z myślą o przywracaniu dawnym
utworom ich pełnego wymiaru, tak by dźwięk i słowo dopełniały
się wzajemnie. W zespole tym współpracują ze sobą Jacek
Kowalski (dobór tekstów, śpiew) i Tomasz Dobrzański
(opracowania muzyczne), znany wrocławski muzyk, twórca
instrumentów dawnych, lider zespołu Ars Cantus. Do udziału
w ko l e j n y c h p r o g r a m a c h K l u b u To m a s z z a p r a s z a
instrumentalistów specjalizujących się w muzyce dawnej.

14 listopada (sobota), godz. 16.30
konkurs organowy Emanuela Bączkowskiego
w gotyckim kościele pw. św. Mikołaja

Artysta muzyk, wirtuoz organista. Jest absolwentem
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie na
Wydziałach: Instrumentalnym - Organy oraz Dyrygentury
Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki
i Tańca w specjalności Muzyka Kościelna (dyplom z zakresu
Dyr ygentur y, Śpiewu solowego i Akompaniamentu
liturgicznego). Studiował organy i kompozycję organową
w Conservatorio di Musica Santa Cecylia w Rzymie. Odbył
dwuletni Staż Artystyczny na Uniwersytecie Muzycznym
Fryderyka Chopina w Warszawie.
Wy stę p o wa ł w i e l o k ro t n i e w ra m a c h e u ro p e j s k i c h
i międzynarodowych Festiwali Muzycznych. Koncertuje jako
solista i kameralista. Jest organistą tytularnym Kościoła
Środowisk Twórczych w Warszawie.
Uczestnik Międzynarodowych Sesji Naukowych w Warszawie
(UMFC), Rzymie (Conservatorio S. Cecylia), Paryżu (UNESCO)
i innych. Organizator wielu koncertów i wieczorów poetyckich
realizowanych przy współpracy z Filharmonią Narodową,
Teatrem Narodowym, Teatrem Wielkim Operą Narodową,
Operą Kameralną, Teatrem Żydowskim oraz Telewizją Polską.
Z okazji 20-lecia Kongresu Polsko-Niemieckiego, w Kolonii,
wykonał specjalny recital organowy a wraz z Solistami i Chórem
Opery Kolońskiej współtworzył Uroczystą Liturgię. Każdego
roku w sezonie letnim koncertuje na organach im. Jana Pawła II
w Bazylice Licheńskiej, gdzie w 2007 r. wykonał recital dla J. E.
kard. Tarcisio Bertone z Watykanu a w 2012 r. dla J.E. Prymasa
Katalonii. W bazylikach rzymskich wykonał cykl recitali
tematycznie związanych z Bożym Narodzeniem i Wielkim
Postem promujących polską muzykę organową takich twórców
jak St. Moniuszko. F. Nowowiejski, F. Rączkowski i M. Sawa.

15 listopada (niedziela), godz. 17.00
koncert muzyki średniowiecznej
w wykonaniu zespołu LIARMAN
Susana Raso - śpiewaczka z Galicji (północ
Hiszpanii): vocal, altówka, bandurria,
tamburyn galicyjski;
Lidia Małyszek - flecistka: flety proste
b a ro ko w e s o p ra n o w y i a l t o w y, f l e t
poprzeczny;
Łukasz Gaszler - gitarzyta i kompozytor;
gitara, lira korbowa.
W programie koncertu muzyka dawna
z średniowiecznej Europy (z Anglii, Polski,
Kastylii i Katalonii), stare pieśni hiszpańskie
i galicyjskie, pieśni renesansowe,
instrumentalne utwory barokowe oraz
autorskie kompozycje kameralne
inspirowane folkiem, rockiem i muzyką
dawną.
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Organizator:
Stowarzyszenie „Wieża Książęca w Siedlęcinie”
ul. Długa 21, Siedlęcin
58-508 Jelenia Góra
tel. 75 7137597
email: stowarzyszenie@wiezasiedlecin.pl

Partnerzy i mecenasi:
Festiwal dell’Arte
Gmina Jeżów Sudecki
Gmina Wleń
Fundacja „Zamek Chudów”
Gildia Przewodników Sudeckich
Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

