
 

XII 

DOBRODZIEŃ CLASSIC FESTIVAL

Festiwal Muzyki Klasycznej na Ziemi Opolskiej 01.10-09.10.2022

dyrektor artystyczny – dr Piotr Lempa

Festiwal organizowany przy współudziale Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, 

Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu

Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku, 

Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim

Towarzystwa Społeczno Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim

oraz 

Muzeum Diecezjalnego w Opolu



 REPERTUAR 

XII DOBRODZIEN CLASSIC FESTIVAL 2022

01.10.2022 (sobota)

19.00 Centrum Aktywności Lokalnej – Kino Bajka w Kluczborku

KLASYCZNIE ROZRYWKOWA LISTA PRZEBOJÓW

artyści:

Natalia Świerc – mezzosopran

Tomasz Tracz – tenor

Piotr Lempa – bas

Larisa Czaban – fortepian 

Tomasz Podsiadły – prowadzenie koncertu

Jest to jedyne w swoim rodzaju hybrydowe połączenie tradycyjnego koncertu z

edukacją na temat muzyki klasycznej. W tym koncercie to publiczność decyduje o

tym co będzie prezentowane na koncercie i o tym co artyści będą wykonywać. 

Kino Bajka na ten jeden wieczór stanie się miejscem, gdzie to właśnie

publiczność zgromadzona na koncercie zadecyduje o tym w jakim kształcie i

brzmieniu odbędzie się koncert. 

Do wzięcia udziału zaproszeni zostali artyści związani lokalnie z naszym

regionem – Opolszczyzną. Natalia Świerc pochodzi ze wsi Żędowice w

województwie Opolskim. Na co dzień przebywa w Łodzi studiując na Akademii

Muzycznej im. Grażyny o Kiejstuta Bacewiczów. Natomiast Tomasz Tracz jest już

uznanym tenorem, odnoszącym sukcesy w wielu teatrach operowych w Europie. Z

naszym rejonem jest on związany poprzez Operę Śląską w Bytomiu, gdzie świętował

tryumfy kreując role Lorda Buclaw w Łucji z Lamermoor oraz Prunier w La Rondine

Giacomo Pucciniego. 



02.10.2022  (niedziela) 

19.00 Sala Widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrodzieniu

KONCERT CHARYTATYWNY

Wielka Gala z cyklu „PIOTR LEMPA I PRZYJACIELE”

Wernisaż twórczości rodzimych artystów na foyer:

Antoniny Skliar, Beaty Kupiec, Tamary Maliuk

artyści:

Natalia Świerc – mezzosopran 

Piotr Jurkowski - wokal

Piotr Lempa – bas 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta LEŚNICA

Klaudiusza Lisoń – dyrygent 

Tomasz Podsiadły – prowadzenie koncertu 

Współpraca pomysłodawcy i dyrektora artystycznego Dobrodzien Classic

Festival z Młodzieżową Orkiestrą Dętą LEŚNICA ma już prawie rok. Zaczęła się ona

wspólnymi koncertami w Filharmonii Koszalińskiej oraz Filharmonii Śląskiej w

Katowicach. Szybko okazało się, że oprócz regionu z którego wszyscy się

wywodzimy, artystów łączy niebywała pasja i miłość do muzyki. I to muzyki nie

tylko tej klasycznej ale także innych gatunków. 

Na tym koncercie, dzięki zaangażowaniu wielu osób, przedstawiona zostanie

cała paleta hitów muzycznych. A całość zostanie okraszona werwą oraz zapałem

młodzieży, w której wykonaniu muzyka aż kipi. 

Podczas koncertu nastąpi wernisaż twórczości rodzimych artystów, którą

będzie można podziwiać w czasie Festiwalu w foyer Dobrodzieńskiego Ośrodka

Kultury. 



08.10.2022 (sobota)

19.00 Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim

KONCERT

„NAJPIĘKNIEJSZE MELODIE ŚWIATA”

artyści:

Magdalena Kulig - Cornelius   – mezzosopran 

Sławomir Naborczyk – tenor 

Piotr Lempa – bas 

Larisa Czaban – fortepian 

Tomasz Podsiadły – prowadzenie koncertu 

Kolejnym wieczorem Festiwalu będzie koncert zaprezentowany w Gminnym

Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim. To miejsce pojawia się po raz pierwszy na

naszej mapie festiwalowej. Koncert tego wieczora będzie muzyczną podróżą przez

najbardziej znane i lubiane utwory muzyki klasycznej, filmowej ale również

rozrywkowej. 

Do koncertu zaproszeni zostali artyści uznani tak w Polsce jak i w Europie.

Występujący we wszystkich ważniejszych teatrach operowych i filharmoniach.

Magdalena Cornelius – Kulig jest artystką mieszkającą na co dzień w Niemczech i

posiadającą w swoim dorobku wiele operowych partii mezzosopranowych.

Magdalena jest również uznana za swoją niezrównaną sztukę wykonywania partii

oratoryjnych. Natomiast Sławomir Naborczyk jest jednym z najbardziej

rozchwytywanych tenorów młodego pokolenia. Zdobywa on niczym huragan kolejne

sceny w Polsce i za granicą, za każdym razem oczarowując publiczność piękną barwą

swojego głosu oraz charyzmą sceniczną. 



09.10.2022 (niedziela)

17.00 Muzeum Diecezjalne w Opolu

KONCERT

„Es war, als hätt' der Himmel, die Erde still geküßt”

Impreza towarzysząca 19.  Dniom Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim

artyści:

Piotr Lempa -bas

Ewa Majcherczyk – mezzosopran 

Dominik Zabłocki – fortepian 

Tomasz Podsiadły – prowadzenie koncertu oraz narracja

Tego koncertu corocznie odbywającego się w magicznych wnętrzach

Opolskiego Muzeum Diecezjalnego nie trzeba reklamować opolskiej publiczności.

Jest to każdego roku wyczekiwany i wypełniony po brzegi koncert z muzyką

kameralną. Taka muzyka połączona z atmosferą muzeum zapewnia doznania

artystyczne na najwyższym poziomie. 

Będzie to koncert towarzyszący 19. Dniom Kultury Niemieckiej na Śląsku

Opolskim i dlatego też repertuar koncertu będzie zawierał pieśni i kompozycje

kojarzące się z kręgiem muzyki niemieckiej. Na tym koncercie zabrzmi między

innymi osławiony cykl pieśni Roberta Schumanna „Der Liederkreis” napisany do

słów poezji Josepha von Eichendorffa. Będzie to również koncert kończący

tegoroczny XII Dobrodzien Classic Festival.

Wszystkie wydarzenia festiwalowe odbędą się ze starannym  zachowaniem

aktualnych zasad bezpieczeństwa związanych z zapobieganiem

rozprzestrzeniania się COVID-19


