
XIII Międzynarodowy Festiwal „Muzyka na Szczytach”

Międzynarodowy  Festiwal  „Muzyka  na  Szczytach” jest  interdyscyplinarnym  wydarzeniem
artystycznym, które w ciągu swoich 12 edycji  zdobywa coraz to szerszą publiczność. Wyjątkowa
formuła Festiwalu, zakładająca skrócenie dystansu między publicznością a wykonawcami, zachęca
do dialogu na wielu poziomach – artystów z melomanami,  muzyków polskich z zagranicznymi,
muzyki dawnych mistrzów z osiągnięciami muzyki najnowszej, artystów wybitnych i uznanych na
całym świecie z debiutującymi na Festiwalu talentami.

Podczas tegorocznej edycji wystąpią wybitni soliści i kameraliści: Olga Pasiecznik, Łukasz Długosz,
Magdalena Bojanowicz Koziak, Marcin Zdunik oraz zespoły: Camerata Silesia, L'ensemble Sezione,
orkiestra i chór NFM, a debiutować będą uczniowie Musica Mundi School w Belgii oraz Państwowej
Szkoły  Muzycznej  im.  Fryderyka  Chopina  w  Nowym  Targu.  W  ramach  głównego  tygodnia
festiwalowego  organizatorzy  pragną  zaoferować  słuchaczom  szerokie  spektrum  prezentacji
artystycznych – zarówno pod względem rodzaju wydarzeń, jak i samego programu, który obejmuje
różnorodną gatunkowo i periodyzacyjnie twórczość muzyczną. W programie XIII edycji obok dzieł
muzyki barokowej i romantycznej, znalazły się też kompozycje XX wieczne takich twórców jak: Arvo
Pärt, Arnold Schönberg i Alban Berg oraz współczesnych – Pawła Szymańskiego i Pawła Mykietyna.
Festiwal  zainauguruje  koncert,  w  programie  którego  znalazły  się  dzieła  wybitnych  polskich
kompozytorów- Karola Szymanowskiego i Krzysztofa Pendereckiego. Oprócz koncertów, w Teatrze
im.  St.  I.  Witkiewicza  odbędzie  się  prawykonanie  spektaklu  specjalnie  przygotowanego  dla
Festiwalu.  Inne  wydarzenia  towarzyszące  to  Klub  Rozmów  na  Szczytach,  czyli  cykl  spotkań
publiczności  z  artystami,  dziennikarzami  i  publicystami  oraz  dwie  wyjątkowe  wystawy:  przy
ul. Krupówki w Zakopanem – plenerowa wystawa fotografii Andrzeja Ziółkowskiego, pokazujących
oblicza  wielu  różnych  religii  wyznawanych  w  Indiach  „The  Inward  Moment.  Człowiek  wobec
sacrum” oraz  „Twórcy  Podhala  6” –  wystawa  prezentująca  dorobek  artystyczny  twórców
mieszkających i tworzących na Podhalu.

Wstęp wolny za okazaniem ważnego zaproszenia oraz wypełnionego oświadczenia, którego treść
zostanie  udostępniona  na  stronie  www.muzykanaszczytach.com.  Zaproszenia  będzie  można
otrzymać w biurze Stowarzyszenia (ul.  Na Wilcznik 1a, I  piętro),  codziennie od poniedziałku do
piątku w godzinach 11-16 lub przed koncertem danego dnia. 

W związku  z  pandemią  ilość  miejsc  zostanie  ograniczona.  Aby  zapewnić  wszystkim bezpieczny
udział w wydarzeniach festiwalowy na kanale YouTube Stowarzyszenia im. Mieczysława Karłowicza
w Zakopanem dostępne będą transmisje online z koncertów. 

Partnerem  głównym  wydarzenia  jest  Województwo  Małopolskie,  zaś  honorowym  patronatem
Festiwal objęli: 

prof. Piotr Gliński – Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, 
Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego,
Leszek Dorula – Burmistrz Miasta Zakopane. 
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