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listopad. koncerty

Michał Szczepański będzie wykonawcą listopadowych Wiecżorów Liszfowskich.

W klasztorze _
Zgromadzenie Sióstr Boro-

meuszek w Trzebnicy zapra-:
sza do klasztoru w niedzielę
18 listopada o godz. 16 na
Koncert muzyki i poezji ro-
mantycznej. Wykonawcami
będą: Jadwiga Skupnik - Ku-
rowska, Jarosław Zawartko

: (bas), Justyna Skoczek (akom-
paniament), Justyna Szierok,
Marci'n Kaleta, Krystian Ku-
kułka, Waldemar Krawczyk,
Michał Lacheta i Łukasz Kor-
nicki.

Koncerty lisztowskie
Wykonawcą recitali forte-

pianowych, które odbędą się
w czwartek, 22 listopada w
Trzebnicy i dzień później (23
XI) w Obornikach Śląskich
jest MICHAŁ SZCZEPAŃSKI
- adiunkt Akademii Muzycz-
nej we Wrodawiu, a mieszka-
niec ... Obornik Śląskich.

Pianista w 1997-roku ukoń-
_czyi z wyróżnieniem studia
, pianistyczne w Akademii Mu-
zycznej im. K. Lipińskiego we

,Wrodawi.u w klasie prof. Wło-
dzimierza Obidowieza. Dosko-

. nalił też swoje umiejętności na
międzynarodowych kursach
pianistycznych pracując pod
kierunkiem profesorów Ry-
szarda Baksta. Andrzeja jasiń-
skiego i Wiktora Mierżanowa.

Artysta jest laureatem
polskich międzynarodowych
.konkursów pianistycznych:
im. E Chopina, w Mariańskich
Łaźniach (Czechy), im. Haliny
Czerny-Stefańskiej w Aigasa-
wa (japonia) i im. E Chopina
w Warnie (Bułgaria). Został
wyróżniony na IMiędzynaro-
dowym Konkursie im. ELiszta
we Wrodawiu w 1999 r. Kon-
certował w wielu krajach Eu-
ropy, a także w Japonii i USA.
Zrealizował również nagrania

dla stacji radiowych telewizyj-
nych w Polsce i w Niemczech.

Jest utalentowanym pedago-
giem, jego uczniowie zdobyli
ponad 40 nagród na krajowych
i międzynarodowych konkur-
sach piąnistycznych; prowadzi
seminaria i kursy pianistyczne
oraz bierze udzial w pracach
jury konkursów i przesłuchań
pianistycznychjest także pre-
zęserrr'Iowarzystwa im.józefa
Hofmanna.

W Trzebnicy artysta wystąpi
dwa razy: o godz. 12. 30 kon--
cert umuzykalniający dla mło-
dzieży, a potem o godz.18 - oba
koncerty w Sali Starostwa przy
ul. Leśnej: natomiast koncert
piątkowy w Saloniku Czterech
Muz rozpocznie się o godz.
18.30. W programie utwory
Klaudiusza Debusse go, Fry-
deryka Chopina i Sergiusza
Rachmaninowa. Zapraszamy!
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