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Choszczno - Grają na 4 ręce
10.06.2015.

CHOSZCZNO. Dzisiaj w południe w auli Państwowej Szkoły Muzycznej odbył się koncert inauguracyjny i
uroczyste otwarcie 14. Edycji Festiwalu Fortepianowego Polski Zachodniej i Północnej &bdquo;Gramy na
4 ręce&rdquo;. Owacyjnie podziękowano za grę ARTUROWI HAFTMANOWI, a prezentacje festiwalowe
jako pierwsze rozpoczęły ANTONINA MĘŻYKOWSKA i NATALIA CHOCIŁOWSKA. Jutro poznamy laureatów
i zapraszamy też na koncert duetu fortepianowego HANNY i DOMINIKA ZABŁOCKICH.

WŁODZIMIERZ KUBACKI, dyrektor PSM w Choszcznie, który dzisiaj w
południe oficjalnie otworzył konkurs przypomniał, że w ostatnich latach
w podległej mu placówce festiwalowe zmagania zdominowali akordeoniści. &ndash;
Po pięcioletniej przerwie zdecydowaliśmy się na kontynuację festiwalu
&bdquo;Gramy na 4 ręce&rdquo; i jeśli okaże się, że szkoły będą nim zainteresowane,
to będziemy organizować go co dwa lata &ndash; mówił. Podkreślił, że
naprzemiennie z festiwalem akordeonowym. TOMASZ WACŁAW JABŁECKI
przedstawiając sylwetkę 21-letniego ARTURA HAFTMANA przypomniał, że ten
znany już pianista (obecnie student Królewskiej Akademii Muzycznej w
Londynie) swoje pierwsze sukcesy osiągnął, trenując pod okiem
choszcznianki EWY KUBIAK-KUBACKIEJ. Zaznaczył też, że w 2006 roku, to właśnie on był jednym z
laureatów festiwalu &bdquo;Gramy na 4 ręce&rdquo;.
W tegorocznych festiwalowych prezentacjach zmierzy się 11 duetów z
Choszczna, Wrocławia, Stargardu Szczecińskiego, Żar, Gorzowa
Wielkopolskiego, Gdańska i Koszalina, a oceniać ich będzie jury, któremu
przewodniczy JOLANTA RESZELSKA z Zespołu Szkół Muzycznych w Pile. Jako pierwsze zaprezentowały się
ANTONINA MĘŻKOWSKA &ndash; NATALIA CHOCIŁOWSKA
z PSM w Choszcznie. Miały trudne zadanie, bo występowały w chwilę po A.
Haftmanie, ale trzeba przyznać, że poradziły sobie zarówno z tremą jak i
z wykonaniem. Tu warto podkreślić, że ich nauczycielem jest choszcznianka EMILIA SZYMAŃSKA,
która jest absolwentką PSM w Choszcznie i też była laureatem tego
festiwalu. Najlepsze duety poznamy jutro o 15.00. Wtedy też odbędzie ich
koncert zakończony popisem duetu fortepianowego HANNY i DOMINIKA ZABŁOCKICH. Jeszcze dzisiaj (o
18.00) szkoła zaprasza na koncert AGNIESZKI KUŹMY i KRZYSZTOFA FIGIELA.
Tadeusz Krawiec
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