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Wybierz się w podróż do źródeł Ziemi Kozielskiej - rusza
Festiwal Mikołaja z Koźla
Gratka dla miłośników muzyki dawnej i historii średniowiecza szykuje się w ramach drugiej edycji
Festiwalu Mikołaja z Koźla. Patronem wydarzenia jest śląski zakonnik, franciszkanin żyjący na
początku XV wieku, autor kodeksu będącego cennym zabytkiem kultury Śląska. W programie
3-dniowego wydarzenia przewidziano pięć koncertów - wszystkie odbędą się w Kościele pw. św.
Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej przy ul. Złotniczej, na wszystkie wstęp wolny. Z kolei na Błoniach
Kozielskich przy Domu Kultury „Koźle” organizatorzy zapraszają na Jarmark Średniowieczny,
Turniej Rycerski i Piknik Kulinarny. Wydarzenie rozpocznie się w najbliższy piątek (15.09) i potrwa
do niedzieli (17.09).
Mikołaj z Koźla jest autorem rękopiśmiennego kodeksu zawierającego cenne informacje na temat
obyczajów pogranicza śląsko-morawskiego w okresie średniowiecza. <br /> <br /> Zabytek
powstawał w latach 1416-1423, a jego wielojęzyczne zapiski obejmują legendy, modlitwy,
kazania, informacje medyczne, ale także utwory poetyckie oraz słowno-muzyczne. Rękopis
zawiera zapisy unikatowych melodii chorałowych, a wśród nich zidentyfikowaną ostatnio Wir
glauben all an einen Gott (Wszyscy wierzymy w jednego Boga). Jest to najstarsza spośród
znanych w Europie notacja tej melodii. W 100 lat po jej zapisaniu przez katolickiego mnicha, stała
się hymnem reformacji luterańskiej. <br /> <br /> <img class="image borderefx1 right" style="
width:50%; float:right; margin:10px 0 10px 20px;"
src="http://radio.opole.pl/public/info/2017/211334/2017-09-12_1505208787.jpg" alt="Mikołaj z
Koźla [fot. materiały organizatora]" title="Mikołaj z Koźla [fot. materiały organizatora]" />Stąd
szczególne znaczenie tegorocznej edycji festiwalu w związku z obchodzonym w tym roku
500-leciem reformacji Marcina Lutra. Utwór trafił na stałe do liturgii Kościoła ewangelickiego, by
następnie okazać się inspiracją dla twórczości wielkich kompozytorów takich jak J.S. Bach, J.
Pachelbel, F. Mendelssohn. <br /> <br /> Więcej informacji można znaleźć na stronie: <span
style="font-weight: bold;"><a href="http://mikolajzkozla.pl/" target="_blank"
rel="">www.mikolajzkozla.pl</a></span>.<br /> <br /> Pomysłodawcą Festiwalu Mikołaja z
Koźla jest Wojciech Wójcicki – muzykolog i producent muzyczny, a realizatorami: Miejski Ośrodek
Kultury i Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle. Wydarzenie wpisuje się w tegoroczne obchody
Europejskich Dni Dziedzictwa. Radio Opole objęło wydarzenie patronatem medialnym. <br /> <br
/> <div align="center"><span style="font-weight: bold;">Koncerty</span> <br />
</div>Kościół pw. św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej, ul. Złotnicza 12<span style="font-weight:
bold;"><br /> Piątek 15 września </span><br /> 19:00 SG Cardinalis Stephani Wyszyński <span
style="font-weight: bold;"><br /> Sobota 16 września</span><br /> 16:00 Mimesis / Cantio
Polonica <br /> 19:00 Jerycho<span style="font-weight: bold;"><br /> Niedziela 17 września
</span><br /> 16:00 Waldemar Krawiec <br /> 19:00 Ingrida Gapova / Arte dei Suonatori <br />
<br /> <div align="center"><span style="font-weight: bold;">Jarmark Średniowieczny, Turniej
Rycerski </span><br /> </div> <div align="left">Błonia Kozielskie<br /> </div><span

style="font-weight: bold;">Sobota 16 września</span> <br /> 12:00-22:00 <br /> <span
style="font-weight: bold;">Niedziela 17 września </span><br /> 12:00-15:00 <br /> <a
href="http://mikolajzkozla.pl/" target="_blank" rel="" title="Przejdź na stronę wydarzenia"><img
class="image borderefx1 fit" style=" width:100%; clear:both; margin:10px 0 10px 0;"
src="http://radio.opole.pl/public/info/2017/211334/2017-09-12_1505206904.jpg" alt="Zobacz
program II Festiwalu Mikołaja z Koźla" title="Zobacz program II Festiwalu Mikołaja z Koźla"
/></a>

