Śladem śpiewu gregoriańskiego
i ikonostasu.
Jasień/Bieszczady 17-26 sierpień 2019 r.
Program:
17 sierpień
zakwaterowanie - 18.00
18 - 26 sierpień
Pobudka 6.30
Modlitwy poranne 7.00
Śniadanie 7.30
Spotkanie tematyczne 8.00-9.00
Próba śpiewu 9.00-10.00
Zwiedzamy Bieszczady: Jasień, Górzanka, Ustrzyki Górne,
Połoniny, Tarnica, mała i duża pętla bieszczadzka, Hoszów,
Hoszowczyk, Solina, itd.
Obiadokolacja godz. 18.00
Spotkanie tematyczne: historia Ikonostasu – 19.00.
Próba śpiewu 20.00-21.00
Apel 21.00
Spoczynek nocny – 22

Śpiew gregoriański - prowadzący: Michał
Sawicki
Michał Sawicki studiował w Akademii Muzycznej w Katowicach,
gdzie w 1999 r. uzyskał dyplom w klasie organów prof. Juliana
Gembalskiego. Uczył się także gry klawesynowej u ad. Marka
Toporowskiego oraz w warszawskiej Akademii Muzycznej na
kierunku Muzyka Kościelna. Uczestniczył w wielu mistrzowskich
kursach interpretacji muzyki organowej i klawesynowej. W 1998
r. wygrał eliminacje na stanowisko organisty Pacific Music
Festival w Sapporo (Japonia), co wiązało się z wykonaniem
recitalu, realizacją basso continuo w orkiestrze barokowej
i z udziałem w indywidualnych kursach interpretacji pod
kierunkiem Naomi Matsui i Masaaki Suzuki. W tym samym roku
otrzymał pierwszą nagrodę i nagrodę specjalną za najlepsze
wykonanie utworu F. Couperina na Międzynarodowym Konkursie
Muzyki Organowej w Rumi. W 2003 r. zdobył pierwsze miejsce w
I Konkursie Organistów Pro Organo w Warszawie. Współpracował
z zespołem wokalnym Il Canto; m.in. realizował b.c. w nagraniu
CD utworów Cl. Monteverdiego. W 1999 r. założył zespół
instrumentów barokowych Musica Dinamica, który z chórem
Politechniki Lubelskiej dokonał pierwszej rejestracji (CD)
Magnificatu ze zbiorów po kapeli kolegiackiej w Łowiczu.
W latach 1990-93 pełnił obowiązki organisty w katedrze (dawn.
kolegiacie) w Łowiczu. Od ukończenia studiów grał w Kościele
Seminaryjnym, a w latach 2010-15 – w kościele św. Zygmunta
w Warszawie. W sezonie 2009/2010 współpracował z Teatrem
Dramatycznym w Warszawie, gdzie realizował partie muzyczne,
a w latach 2005-12 także z Letnią Międzynarodową Szkołą
Muzyki Dawnej w Lidzbarku Warmińskim. Występował na
licznych koncertach w Polsce, w kilku krajach europejskich,
w Japonii i Korei Południowej.
Należy do sekcji polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia
Studiów Śpiewu Gregoriańskiego (AISCGre). Pięciokrotnie był
uczestnikiem Ogólnopolskiego Kursu Śpiewu Gregoriańskiego
organizowanego przez Sekcję, a także warsztatów
prowadzonych w Tyńcu przez ówczesnego opata, o. Bernarda
Sawickiego OSB. W roku 2018 ukończył Studia Podyplomowe
z Monodii Liturgicznej w Uniwersytecie Papieskim im. Jana Pawła
II w Krakowie. Obronił także pracę dyplomową pt. Zmiany
melodyczne w notacji rękopisu nr 44 Archiwum Krakowskiej
Kapituły Katedralnej (tj. Graduału Jana Olbrachta) na przykładzie
antyfony komunijnej Amen dico vobis.
Śpiew gregoriański zajmuje coraz więcej czasu w jego
działalności. Obecnie prowadzi w Warszawie Scholę
Gregoriańską Cantus Liturgiæ (od 2010 r.) oraz kolejną –
w Zielonce k. Warszawy – i z tymi zespołami lub samodzielnie
śpiewa po kilka Mszy św. w niedziele i święta, gł. w rycie
przedsoborowym (tzw. „Trydenckim”, tj. Nadzwyczajnej Formie
Rytu Rzymskiego).

Organizator: S. Grażyna Powierża tel. 669280864

Adres noclegu
Jasień 12a, 38-700 Ustrzyki Dolne

Kontakt noclegu
667 299 637

Co trzeba zabrać?
Notes, długopis, ołówek i gumkę
Pismo Św., mały plecak, płaszcz przeciwdeszczowy,
wygodne buty na wędrówkę, podstawowe leki,
jeżeli zażywasz, latarkę, przybory toaletowe, strój
kąpielowy, okulary przeciwsłoneczne, kapcie,
ręczniki, czapkę lub kapelusz na słońce, kurtkę na
długie wędrówki, strój odpowiedni do kościoła
(dziewczęta spódnicę, a chłopcy długie spodnie).
Dojazd we własnym zakresie. Z Zakopanego z S.
Grażyną do uzgodnienia
Koszt - 800 zł.

