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Szanowni Państwo,

Krakowski Kwintet Harfowy to zespół założony w 2019 roku, który łączy
nietypowy skład instrumentów: harfę, flet oraz trio smyczkowe. Jako jedyny w
Polsce profesjonalny zespół kameralny o tym składzie, promuje muzykę, która
w ogromnej części została zapomniana bądź nieopublikowana. Kwintet
przywraca do życia twórczość, która łączy francuski impresjonizm z muzyką
polską. Nasza działalność artystyczna pozwala na kontakt z szeroką i
zróżnicowaną publicznością, która licznie odwiedza nasze koncerty oraz śledzi
naszą aktywność w mediach. Skład zespołu stanowią:

flet - Amelia Lewandowska-Wojtuch
harfa - Adrian Nowak
skrzypce - Maria Garstecka
altówka - Jan Czyżewski
wiolonczela - Paweł Czarakcziew

Nasze zamiłowanie do muzyki klasycznej zrodziło się w nietuzinkowy projekt,
którego efektem jest autorska płyta z kolędami "Świątecznie" na której polskie
i zagraniczne kolędy ujęte są w niecodziennych aranżacjach, które wpasowują
się jako tło świątecznych wydarzeń oraz jako ich niezbędny punkt - w formie
koncertu. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą świąteczną.



Krakowski Kwintet Harfowy proponuje Państwu wydarzenie muzyczne na
najwyższym poziomie, które gwarantuje pełne zadowolenie Państwa i Państwa

gości.
 

Koncert Kolęd "Krakowski Kwintet Harfowy & Aga Grembowiec Świątecznie”
to autorska kompozycja najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek. Występ
składający się z około 13 utworów w aranżacji na flet, harfę, trio smyczkowe

oraz głos solowy to prezentacja długiej tradycji kolędowania w akustycznych
opracowaniach kameralnych.

 
Wyjątkowe połączenie instrumentów z ludzkim głosem tworzy niecodzienną
atmosferę i klimat, który idealnie podkreśla wyjątkowość tej muzyki. Oprócz
znanych kolęd takich jak "Cicha noc” czy "Bóg się rodzi", podczas koncertu

usłyszeć można kolędy i pastorałki angielskie, francuskie czy celtyckie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wszystkie utwory znalazły się na płycie "Świątecznie", której premiera odbyła
się zimą 2019 roku. Płyty są dostępne w sprzedaży i stanowią wyjątkowy

prezent świąteczny dla rodziny lub współpracowników.
 

OFERTA ŚWIĄTECZNA



Kontakt

Oferta świąteczna powstała z chęci połączenia polskiej tradycji wraz z bliską nam
muzyką klasyczną. Pragniemy przez naszą działalność przybliżyć widowni muzykę
klasyczną w formie, która jest bliższa i łatwiejsza w odbiorze - jednocześnie celebrując
wyjątkowy czas Świąt Bożego Narodzenia.

Jeśli zainteresowaliśmy Państwa naszą ofertą artystyczną, zachęcamy do kontaktu z
nami w celu omówienia szczegółów organizacyjnych oraz zapraszamy do odwiedzenia
naszej strony internetowej, gdzie można znaleźć materiały video, audio i foto-galerię. 

@CRACOWHARPQUINTET /CRACOWHARPQUINTET

WWW.CRACOWHARPQUINTET.COM +48 533 229 581


