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W programie 

F. Schubert –  Kwartet Nr 14 d-moll 
„Śmierć i Dziewczyna”

przerwa

 A. Borodin  –  Kwartet nr 2  Część I 
          Allegro Moderato

 A. Dworzak –  Kwartet F-dur op. 96 
   „Amerykański”, cz. II  Lento 

 
D. Szostakowicz – Kwartet nr 8 c-moll, cz. III

C. Gardel  – Por Una Cabeza,

Thomas Newman  – Tango z filmu „Zapach 
Kobiety”

Koncert kwartetu
Bacewicz

WYKONAWCY

Filip Lipski –  I skrzypce 
Judith Le Monnier – II skrzypce 
Luis Cordero – altówka     
Piotr Gach –  wiolonczela

Filip  Lipski ur.  w  Bydgoszczy  po  ukończeniu
„Szkoły Talentów” w Poznaniu kontynuował swoją
edukację w Berlinie, w Londynie (Guildhall School
of  Music  and  Drama).  Był gościnnym
koncertmistrzem  w  różnych  orkiestrach  i  na
festiwalach muzycznych, wykonuje recitale solowe
w całej Europie. Laureat wielu konkursów. Gra na
skrzypcach W. Topa.
Judith  Le  Monnier ur.  w  Wersalu,  pochodzi  z
polsko-francuskiej  rodziny o  głębokich  tradycjach
muzycznych.  Absolwentka  Konserwatorium
Narodowego  w  Wersalu  i  Szkoły  Teatralnej  w
Montigny le BX studiuje obecnie w Uniwersytecie
Muzycznym  im  F.  Chopina  w  Warszawie.  Jest 
laureatką  wielu  konkursów  międzynarodowych;
koncertowała jako solistka z orkiestrą "Solistes de
Versailles" we Francji. 
Luís  Cordero  Jr  urodził  się  w  Caracas,  w
Wenezueli, w rodzinie muzyków. Rozpoczął studia
muzyczne mając 14 lat a w 2008 r  uzyskał dyplom
z  wykonawstwa  i  interpretacji  muzycznej  na
altówce  oraz  muzyki  kameralnej  w  Tuluzie.  Był

m.in.  nauczycielem  gry  na  altówce  w  wielu
szkołach muzycznych w Wenezueli i we Francji
wykonawcą  wielu  koncertów  jako  solista,
kameralista, członek orkiestry.
Piotr  Gach ur.  w  1986,  naukę  gry  na
wiolonczeli rozpoczął w wieku 6 lat, w PSM w
Słupsku.  W  2005  roku  uzyskał  stypendium
korporacji City of London, które pozwoliło mu
na studia w elitarnej Guildhall School of Music
and  Drama  w  Londynie.  Zdobył  1  miejsce
podczas Ogólnopolskich Przesłuchań Zespołów
Kameralnych  we  Wrocławiu.   Brał  udział
w festiwalach w kraju i zagranicą.

Członkowie kwartetu pochodzą z trzech krajów:
Polski, Francji i Wenezueli.
Spotkali się po raz pierwszy przy wykonaniu 
dzieła Grażyny.Bacewicz - Kwartet nr 4 i od 
tego wzięli swoją nazwę.

Umiejętności
artystyczne

i doświadczenia
zawodowe wynieśli

z prestiżowych
uczelni

muzycznych,
pracowali pod

okiem wybitnych
mistrzów.

Różnorodność
doświadczenia
i  mieszanka
kulturowa

w osobach artystów nadaje kwartetowi
oryginalność, temperament, wyjątkową

wrażliwość interpretacji, siłę przekazu, jednym
słowem eksplozję wrażeń.


