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2. Mi?dzynarodowe Dni Messiaena Görlitz-Zgorzelec

Wybitni wykonawcy muzyki XX i XXI wieku zgromadzeni w jednym miejscu, które przede
wszystkim kojarzy si? z histori? i zabytkami architektury od gotyku do secesji: taka idea
przy?wieca twórcom Mi?dzynarodowych Dni Messiaena Görlitz-Zgorzelec. Po udanej
pierwszej edycji w 2017 r. festiwal Messiaena znów zaprasza znawców i wszystkich
zainteresowanych od 12 do 15 stycznia do polsko-niemieckiego przygranicznego miasta
Görlitz-Zgorzelca.

Min??o ju? dziesi?? lat od kiedy po raz pierwszy po d?ugim czasie na terenie by?ego obozu
jenieckiego Stalag VIII A w dzisiejszym Zgorzelcu zabrzmia?o jedno z kluczowych dzie? muzyki
kameralnej XX wieku: „Kwartet na koniec czasu” Oliviera Messiaen. Tak jak podczas prapremiery
w 1941 r., tak samo 15 stycznia 2008 r. panowa?o wówczas przenikliwe zimno – w lesie, na
kra?cach miasta, w s?abo nagrzanym namiocie.

Od tamtego czasu stowarzyszenie Meetingpoint Music Messiaen co roku przypomina o tej
wyj?tkowej premierze z 15 stycznia 1941 r. Przez wiele lat poprzez organizacj? koncertów
styczniowych w namiocie, a od 2015 r. w nowo wybudowanym Europejskim Centrum Pami??,
Edukacja, Kultura „Meetinpoint Music Messiaen” w Zgorzelcu.

Z roku na rok koncertowi zacz??y towarzyszy? wydarzenia dodatkowe, co w styczniu 2017 r.
zaowocowa?o organizacj? pierwszej edycji festiwalu muzyki wspó?czesnej i klasycznej. W tym
roku mi?dzy 12 a 15 stycznia 2018 r. Mi?dzynarodowe Dni Messiaena w Görlitz-Zgorzelcu odb?d?
si? po raz drugi. W ci?gu tych czterech dni go?cie festiwalowi b?d? mieli niecodzienn? okazj? do
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odkrycia ma?o znanej muzyki kompozytorów XX i XXI wieku, w wykonaniu artystów sceny
kameralnej z Polski i Niemiec.

Festiwal otworzy w pi?tek wyst?p Sinfonietty Dresden, orkiestry, która zgorzeleckiej publiczno?ci
znana jest z doboru w swoich koncertach odwa?nego i zró?nicowanego repertuaru. W sobot?
przed po?udniem go?cie festiwalu b?d? mieli okazj? do zg??bienia historii Görlitz
i Zgorzelca
w okresie II wojny ?wiatowej podczas licznych oprowadza? po muzeach w obu tych miastach. W
sobot? wieczorem na publiczno?? czekaj? dwie wyj?tkowe muzyczne atrakcje – koncert kameralny
innowacyjnego duetu Duo Liepe w Vino e Cultura oraz koncert nocny z Franzem Danksagmüller
z muzyk? elektroniczn? i wizualizacjami.

Niedziela rozpocznie si? o godz. 10.00 od Mszy ?w. w Katedrze ?w. Jakuba w Görlitz, podczas
której zabrzmi? utwory organowe Oliviera Messiaena. Nast?pnie o godz. 11.30 w Atelier Kremser
odb?dzie si? spotkanie muzyczno-literackie „Wezwanie do wolno?ci”, w trakcie którego aktorka
Blanche Kommerell przedstawi portret Oliviera Messiaen. Pó?nym popo?udniem, o godz. 17.00
organizatorzy zapraszaj? do Synagogi w Görlitz na ostatnie muzyczne wydarzenie tego dnia,
koncert polskiego zespo?u Lutos?awski Quartet, podczas którego zabrzmi? utwory z repertuaru
polsko-niemieckiego.

Specjalne miejsce w ramach festiwalu zajmuje m?odzie?. Dlatego w poniedzia?ek przed
po?udniem w Europejskim Centrum Pami??, Edukacja, Kultura w Zgorzelcu odb?d? si? projekty
muzyczno-historyczne skierowane w?a?nie do tej grupy wiekowej. Do uczestnictwa w tym
wydarzeniu zapraszamy uczniów z obu stron Nysy. Od godziny 17.30 zainteresowani histori? b?d?
mogli skorzysta? z oferty oprowadzania po terenie by?ego obozu jenieckiego Stalag VIII A. O godz.
19.00 festiwal zako?czy tradycyjny koncert „Kwartet na koniec czasu” Oliviera Messiaen w
wykonaniu polskich muzyków z Lutos?awski Quartet oraz artystów go?cinnych.

Ca?y program wydarze? znajduje si? tutaj: www.festival-music-messiaen.net

Bilety oraz informacje organizacyjne:
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Ceny biletów:
Karnet festiwalowy: 140 z? (wst?p wolny na wszystkie wydarzenia + program)
Koncerty:
bilet normalny: 60 z?
bilet ulgowy*: 20 z?

Spotkanie muzyczno-literackie, koncert nocny (13.01.)
bilet normalny: 40 z?
bilet ulgowy*: 20 z?

Oprowadzanie: 12 z?
*ulga obejmuje uczniów/ studentów/ os. bezrobotne/ os. niepe?nosprawne
Sprzeda? biletów na wydarzenia festiwalowe odbywa si? przez Teatr Gerharta Hauptmanna GörlitzZittau oraz w pozosta?ych punktach sprzeda?y biletów teatru. Lista miejsc do wgl?du tutaj:
https://www.g-h-t.de/de/Theaterkasse/.
Sprzeda? online: www.g-h-t.de.

KASA TEATRU GÖRLITZ
Demianiplatz 2, 02826 Görlitz
Nr tel.: 0049 3581 474747
E-Mail: service@g-h-t.de

KASA TEATRU ZITTAU
Theaterring 12, 02763 Zittau
Nr tel.: 0049 3581 474747
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E-Mail: service@g-h-t.de

Istnieje mo?liwo?? dojazdu autobusem do Europejskiego Centrum w Zgorzelcu (bilet: 12 z?).
Odjazd z przystanku Busbahnhof Görlitz. Autobus zatrzymuje si? w Zgorzelcu na nast?puj?cych
przystankach:
1. Afirmacja, ul. Partyzantów 2
2. Stacja Orlen, ul. Warszawska 30A.

Bardzo prosimy o wcze?niejsz? rezerwacj? miejsc: music@themusicpoint.net,
Tel.: 0049 3581 661 269.

Wi?cej informacji o festiwalu:: www.festival-music-messiaen.net, music@themusicpoint.net, Tel.:
0049 3581 661 269
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