
 Wydarzenia Roku Stanisława Moniuszki w województwie łódzkim na okres X-XII.2019  
Data Godzina Tytuł Organizator/miejsce 

24.10.2019 17.30 Moniuszko? TAK! Koncert utworów Patrona zespołu w wykonaniu Stowarzyszenia Śpiewaczego im. Stanisława Moniuszki. Zgodnie z uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej rok 2019 ustanowiony został Rokiem Stanisława Moniuszki. Poleski Ośrodek Sztuki filia „Karolew” włącza się w rocznicowe obchody zaproszeniem na koncert poświęcony temu wielkiemu kompozytorowi.  W programie koncertu znajdą się utwory religijne Stanisława Moniuszki m.in.: „Benedictus”, „Ojcze nasz”, „Pozdrowienie Anielskie”, „Ecce Lignum crucis” oraz utwory świeckie m.in.: „Prząśniczka”, „Przylecieli Sokołowie”, „Krakowiaczek”. Uczestnicy będę mieli także okazję wysłuchać informacji  o kompozytorze i wybranych utworach.  Wstęp bezpłatny/ Obowiązują zapisy. 

Poleski Ośrodek Sztuki filia Karolew, ul. Bratysławska 6 a 

25.10.2019 18.00 Z kontuszem i humorem - A to Polska właśnie Koncert inscenizowany i kostiumowy z udziałem artystów, sztuki operowej i orkiestry kameralnej 
Miejski Ośrodek Kultury im. Z. Herberta  w Pabianicach ul. Kościuszki 14 

26.10.2019 18.00 Koncert jubileuszowy  z okazji 125 - lecia Stowarzyszenia Śpiewaczego im. St. Moniuszki w Łodzi 
Sala koncertowa Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kjestuta Bacewiczów w Łodzi,  ul. Żubardzka 2a 

30.10.2019 13.11.2019 11.00 MONIUSZKO INACZEJ - koncert, na który złoży się kilkanaście utworów kompozytora w opracowaniu Krzysztofa Brzezińskiego. Piękne pieśni i arie we współczesnych aranżacjach muzyki pop, rocka, rapu, ethno folku, dubstepu czy avant-garde, przygotowanych z myślą o młodych słuchaczach, z pewnością zyskają ich uznanie. Popularne arie Skołuby ze „Strasznego dworu” i Jontka z „Halki”, pieśni do słów poetów polskich i obcych - m.in. humorystyczna „Dziad i baba”, nostalgiczna „Znasz-li ten kraj”, żartobliwe „Trzech Budrysów” czy „Chochlik” - zachowają oryginalną melodię i słowa, ale charakter utworów diametralnie się zmieni. Wystąpią artyści Teatru Muzycznego w Łodzi, którym akompaniować będzie czteroosobowy zespół muzyczny. 

Teatr Muzyczny w Łodzi ul. Północna 47/51 



 30.10.2019 13.11.2019 12.30 „Lekcja z Moniuszką” to oferta warsztatowa, skierowana do widzów spektaklu „Moniuszko inaczej”. Podczas 120 minut zróżnicowanych zajęć uczestnicy poznają tajniki pracy z głosem  i ciałem, a wszystko to w oparciu o twórczość ojca polskiej opery. W ramach „Lekcji” przygotowaliśmy zajęcia wokalne i zajęcia taneczno-ruchowych. 1. Zajęcia wokalne (60 minut) - Prowadząca skupi się na pokazaniu uczestnikom serii ćwiczeń z zakresu emisji głosu – oddechowych i dykcyjnych. Wreszcie pokaże jak pracować ciałem podczas śpiewu. Zajęcia zakończy wspólna praca nad inscenizacją wybranego utworu Moniuszki. 2. Zajęcia taneczno-ruchowe (60 minut) - Program zajęć przybliży uczestnikom elementy tańców, znanych z twórczości Moniuszki, w tym tańców ludowych. Wykorzysta naturalną potrzebę człowieka, jaką jest ruch –jego rolę, jako sposobu na rozładowanie emocji i podnoszenie poziomu satysfakcji. 

Teatr Muzyczny w Łodzi ul. Północna 47/51 

31.10.2019 19.00 KONCERT SZKOLNY  - PSM I st im. A. Tansmana w Łodzi W programie: pieśni Stanisława Moniuszki  w opracowaniu na orkiestrę i chór  J. Kowalewskiego 

Sala koncertowa Filharmonii Łódzkiej, Łódź ul. Narutowicza 20/22 
04.11.2019  18.00 KONCERT FINAŁOWY  Finał X Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Słowo i Muzyka u Jezuitów”  - najpiękniejsze pieśni Stanisława Moniuszki 

Teatr Muzyczny w Łodzi ul. Północna 47/51 

11.11.2019 18.00 „Moniuszko Play” Spektakl zrealizowany przez młodzież ze Studium Wokalno-Aktorskiego AM działającego przy Łaskim Domu Kultury reż. Adam Łoniewski 

Łaski Dom Kultury Sala Widowiskowa ul. Narutowicza 11 
16.11.2019 10.00-20.00 XXII Łódzki Festiwal Chóralny  „Cantio Lodziensis” Ogólnopolska impreza konkursowa adresowana do różnorodnych amatorskich chórów.  W tym szczególnym 2019 roku zostanie utworzona nowa kategoria konkursowa, poświęcona twórczości S. Moniuszki.  

Łódzki Dom Kultury ul. Traugutta 18 

16.11.2019 17.11.2019 18.00 STRASZNY DWÓR - wersja koncertowa, w wykonaniu uczniów łódzkich szkół artystycznych Połączone zespoły chóralne i orkiestrowe Szkół Muzycznych II stopnia oraz tancerze Ogólnokształcącej Szkoły  Baletowej to łącznie grupa ok. 300 uczniów zaangażowanych w 

Teatr Wielki w Łodzi Plac Dąbrowskiego 



 

 
Pozostałe wydarzenia 

wykonanie fragmentów opery, która rzadko znajduje się w dorobku artystycznym Szkół Muzycznych II stopnia. Młodzieńcza pasja młodych wykonawców zapewni nam wiele wzruszeń i dodatkowych atrakcji. To między innymi klimatyczny wernisaż prac plastycznych przygotowanych przez uczniów szkoły plastycznej oraz „Prząśniczka” S. Moniuszki  w wykonaniu dziecięcej orkiestry smyczkowej. 
18.11.2019 10.00 XVII Festiwal Muzyki Romantycznej -  Słowo i muzyka - pieśni Stanisława Moniuszki Spektakl w ramach festiwalu, przygotowany przez uczniów Samorządowej Szkoły Muzycznej II st. w Skierniewicach zaprezentują pieśni Stanisława Moniuszki w formie spektaklu słowno-muzycznego, z lekką dozą humoru. 

Kinoteatr Polonez w Skierniewicach 

18.11.2019 18.00 XVII Festiwalu Muzyki Romantycznej   Jeden z koncertów festiwalowych poświęcono muzyce Stanisława Moniuszki. Znane pieśni ze "Śpiewników domowych" i arie z oper będą wykonywać znakomici śpiewacy Aleksandra Novina-Chacińska, Magdalena Dydo, Rafał Bartmiński, Wojciech Gierlach. Przy fortepianie będzie im towarzyszyć Tatiana Dranczuk. 

Duża Sala Sejmikowa Starostwa Powiatowego w Skierniewicach 

Data Wydarzenie  Organizator/miejsce 
2019 Zajęcia muzyczne przybliżające dzieciom i młodzieży twórczość Stanisława Moniuszki w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  w Łodzi 
do 13.11.2019 Wystawa plakatów W. Mysyrowicza inspirowanych dziełami St. Moniuszki Miejski Ośrodek Kultury im. Z. Herberta  w Pabianicach 
2019 Całoroczna wystawa książek oraz innych materiałów dotyczących kompozytora. Na swojej stronie w serwisie Facebook Biblioteka zachęca do odwiedzenia wystawy: "W 2019 roku świętujemy dwusetną rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki! Z tej okazji główna filia biblioteki przy ul. św. Jana 10 przygotowała całoroczną wystawę, w której, jak w pigułce, zawarte są najważniejsze informacje i ciekawostki dotyczące wybitnego kompozytora. Chcesz się dowiedzieć, jaki charakter miał Stanisław Moniuszko? Z jakimi kłopotami zmagał się w Wilnie? Gdzie można dziś słuchać jego muzyki na żywo? Zapraszamy do nas!" 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Lorentowicza  w Pabianicach ul. Św. Jana 10 

2019 Wystawa tematyczna poświęcona życiu i twórczości Stanisława Moniuszki Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Brzeźnicy 



 

 
Zgłaszanie wydarzeń/aktualizacja harmonogramu: aleksandra.latas@lodzkie.pl  

2019 Inspiracje muzyczne Stasia Moniuszki  Konkurs plastyczny skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Maków, na który uczestnicy mieli przygotować ilustracje do książki W. Chotomskiej pt. ,,Muzyka Pana Moniuszki” 

Gminna Biblioteka Publiczna w Makowie 

koniec listopada 2019 
Warsztaty dla nauczycieli poświęcone wykorzystaniu przestrzeni szkolnej, przedszkolnej i biblioteczne do zorganizowania wystawy prezentującej życie i twórczość Stanisława Moniuszki. 

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim  ul. Dąbrowskiego 13 
początek grudnia 2019 Warsztaty dla nauczycieli poświęcone wykorzystaniu pokoju zagadek w pracy z uczniami i propagowaniu wiedzy na temat życia i twórczości Stanisława Moniuszki. 

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dąbrowskiego 13 
09.12.2019 "Moniuszko pod choinkę" projekt edukacyjny skierowany do nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Łodzi i województwa łódzkiego zajmujących się edukacją muzyczną i plastyczną dzieci i uczniów. 

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi u. Wólczańska 202 


