
11 sierpnia godz. 19:00 

Zespół Wokalny IL CANTO 

"Moniuszko spotyka Chopina" 

 

Wanda Laddy - sopran 

Marta Lawrence - alt 

Sławomir Łobaczewski - tenor 

Leszek Kubiak - bas 

Piotr Sołtysik – piano 

 

 

Zespół Il Canto wykonuje wielogłosową 

muzykę wokalną w pojedynczej obsadzie 

głosowej. W repertuarze ma utwory 

z  różnych epok: od chorału gregoriań-

skiego, przez wielkie formy wokalne epoki 

baroku, do współczesnej muzyki poważnej 

i popularnej. Specjalność zespołu to muzyka 

renesansu: msze, motety, madrygały. 

Il Canto udowadnia, że przed wiekami 

również powstawała muzyka rozrywkowa, 

przy której bawiono się tak jak dziś. 

Wykonuje także wokalne aranżacje utworów 

instrumentalnych, zarówno klasycznych, 

m. in. Bacha, Chopina, jak i muzyki 

rozrywkowej czy filmowej. Dzięki perfek-

cyjnemu zestrojeniu głosów i pomysłowym 

efektom dźwiękowym kwartet potrafi 

stworzyć wrażenie pełnego brzmienia 

zespołu wokalno - instrumentalnego czy 

dużego chóru.  

W ciągu 30 lat swego istnienia Il Canto 

wypracował niepowtarzalny styl i brzmienie. 

Zespół nagrał kilkanaście płyt, z których 

dwie nagrodzono "Fryderykiem". Zdobył 

wiele nagród na prestiżowych konkursach 

polskich i zagranicznych, najważniejsza to 

Grand Prix festiwalu w Gorizii we Włoszech. 

 

 

 

W programie: 

Fryderyk Chopin: 

Mazurek op. 68 nr 3 
Życzenie 

Mazurek op. 67 nr 2 
Preludium c-moll 

Czary 
Śliczny chłopiec 

Hulanka 
Improwizacja na tematy chopinowskie 

Stanisław Moniuszko: 

Dziad i baba 
U naszego pana 

Postój piękna gołąbeczko 
Przylecieli sokołowie 

Prząśniczka 

Fryderyk Chopin 

Walc a-moll op. 34 nr 2 
Mazurek As-dur 

Polonez A-dur op. 40 
  



Magdalena Magrzyk 

malarstwo 

 

Absolwentka Europejskiej Akademii Sztuk 

w Warszawie. Obroniła dyplom na Wydziale 

Malarstwa z aneksem ze sztuki użytkowej, 

ukończyła również Studia Podyplomowe 

z Arteterapii w Łodzi. Pomysłodawczyni 

i realizatorka scenografii, między innymi  

w  Filharmonii w Białymstoku, Filharmonii 

Bałtyckiej w Gdańsku, w teatrach Roma, 

Bajka, Capitol w Warszawie. Brała udział 

w wielu wystawach indywidualnych i zbio-

rowych. Prace artystki znajdują się w 

kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.  

Od 2018 r. kieruje WCK Filia Falenica.  

Zapraszamy na następny koncert 

25 sierpnia, godz. 19:00: 

(w kościele) 

 

Utwory religijne  

Stanisława Moniuszki 

 
Wystawa: 

 
Michał Bogucki 

"Śladem ikony" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  11 sierpnia 


