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Kwartet Klarnetowy „poco leggiero" 

WYKONAWCY

Adrian Janda, Bogdan Kraski, 
Anna Kalska, Leszek Pietroń. 

PROGRAM

Johann Sebastian Bach – Badinerie
Kenneth Wilson – Wariacje na temat 24-go kaprysu N. Paganini

The Entertainer – Scott Joplin
Wesołka – (arr. L.Pietroń)

Astor Piazzola – Libertango   (arr. L. Pietroń)
Leonard Bernstein – West Side Story Medley  (arr. Carsten Andersson)

Przerwa
WYSTAWA  MALARSTWA

That's a-plenty (arr. P. Nagle & B. Holcombe)
George Gershwin – Summertime   (arr. Art Marshall)

George Gershwin – Oh, Lady by good   (arr. Art Marshall)
William Christopher Handy – St. Louis Blues  (arr. Bill Holcome)

Grigoras Dinicu – Hora Staccato   (opr. J. Dobrzański)
Vittorio Monti – Czardasz   (arr. L. Pietroń)
Gregorias Dinicu - Ptaszek   (arr. L. Pietroń)

verte



Kwartet Klarnetowy „poco leggiero" ( poco = trochę, leggiero = lekko, delikatnie)

Artyści o sobie:
Kiedy czwórka klarnecistów zbierze się 

...by zrobić coś...wreszcie
... by zrobić coś... jeszcze
... by zrobić coś znowu...
... i w by w ogóle coś zrobić...
Kwartet  Klarnetowy  „poco  leggiero"  powstał  spontanicznie  ―  bez  projektu,  biznesplanu,
wcześniejszych  konsultacji,  badania  rynku,  wyszukanych  CV,  rozmów  kwalifikacyjnych,
inwestorów strategicznych,  układów,  znajomości,  protekcji,  etc.,  etc  ― i  w ogóle  bez  żadnych
formalności.
Było jedno tylko założenie:
Spotkać się razem i pograć sobie - o ile to możliwe dobrze się przy tym bawiąc - dla
własnej satysfakcji, dla tego i tamtego...
Dlatego przez długi czas ich najbardziej udane zdjęcie pochodziło z telefonu
komórkowego, najlepszy koncert miał miejsce w zaprzyjaźnionej szkole muzycznej a
prestiżowy kameralny występ potrafili zakończyć w długich Mikołajkowych czapkach
pomponami, za to ze śpiewającą publicznością. 

Kwartet tworzą muzycy, którzy są absolwentami Akademii Muzycznej im. F. Chopina w
Warszawie  oraz  Akademii  Muzycznej  w Krakowie.  Obecnie  muzycy są  solistami   Filharmonii
Narodowej i Teatru Wielkiego-Opery Narodowej, a  współpracują też z innymi orkiestrami, takimi
jak: Sinfonia Varsovia,  Sinfonietta  Cracovia,  Polska Orkiestra  Radiowa.  Członkowie zespołu są
laureatami  wielu  konkursów  ogólnopolskich  i  międzynarodowych.  Kwartet  Klarnetowy  „poco
leggiero" ma w repertuarze utwory od klasycyzmu po współczesność,  a  także przeboje muzyki
rozrywkowej aranżowane specjalnie na ten skład.

WYSTAWA  MALARSTWA

Autorkami  zaprezentowanych  prac  malarskich  są  panie  Antonina  Artman,  Małgorzata
Błędzińska, Janina Kraśnicka,  Elwira Miłkowska, Inka Piotrowska, Jagoda Żabicka.

W  ramach  działalności  Wawerskiego  Towarzystwa  Uniwersytetu  Trzeciego  Wieku
prowadzone  są  warsztaty  plastyczne,  prowadzone  przez  artystkę-plastyka  Ewę  Domańską-
Ilkiewicz, która skutecznie pomaga uczestnikom rozwijać pasje malarskie. Panie, które zgodziły się
zaprezentować swoje prace, biorą udział w tych warsztatach. Efekt jak w poniższym wierszyku:

Malowane ptaki,
malowany świat.

Wychodzą spod pędzla
na stronice kart.

Barwne, kolorowe -
obrazy-marzenia.

Myśli przetwarzane
z fantazji, z natchnienia.


