Klawesynowy hejnał z wieży ratuszowej

Z wieży białostockiego ratusza, w samo południe, tuż po hejnale
- od poniedziałku 15 lipca do 4 sierpnia br. - można usłyszeć
kolejną melodię. To fragment utworu Couperina - Les Baricades
Mistérieuses zagrany na klawesynie, promujący XI edycję
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej im. Julitty
Sleńdzińskiej (Julliet EM Festival).

- Hejnałem pragniemy uhonorować patronkę Festiwalu i donatorkę
białostockiej Galerii im. Sleńdzińskich – Julittę
Sleńdzińską, klawesynistkę i pianistkę, pedagog PWSM – postać
zasłużoną dla polskiej muzyki dawnej i jedną z prekursorek gry na
instrumentach historycznych w Polsce, której klawesyn firmy
Zuckermann w 1994 roku dołączył do kolekcji Galerii - informuje
Joanna Rafalska z działu promocji Galerii im. Sleńdzińskich w
Białymstoku, organizatora festiwalu.
Festiwal odbędzie się w dniach 20 lipca - 4 sierpnia br. w
Białymstoku. Wśród artystycznych wydarzeń organizatorzy
zaplanowali m.in.:
- „Metamorfozy: Kot w butach” - balet barokowy wg. Baśni Ch.
Perrault`a - 20 lipca 2019 r., godz. 19.00, OiFP, ul. Podleśna 2;
- "L’art de toucher le clavecin według Françoisa Couperina” –
monograficzny czteroczęściowy recital klawesynowy - 31 lipca br.;
(godz. 19.00, 20.00, 21.30, 22.15,) Galeria im. Sleńdzińskich, ul.
Waryńskiego 24 a i ul. Legionowa 2)
- „Cztery pory roku” - koncert kameralny, eksponujący muzykę
Giovanniego Guido, nadwornego kompozytora Filipa II Orleańskiego
(Regenta) i Ludwika Orleańskiego, 4 sierpnia 2019 r., godz. 19.00,
Pałac Branickich.
Program szczegółowy w załączniku na plakacie oraz na stronie
galerii a także na wydarzeniu na fb - link do
strony: https://www.facebook.com/pg/JullietEMFestival/posts/
mat. org/red.art
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Ilustracja do plakatu wydarzenia - rysunek w stylu retro
przedstawiający czteroosobową grupę ludzi przed kominkiem
słuchającą opowieści kobiety trzymającej wrzeciono i przędzę.
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Część plakatu ze szczegółowym programem wydarzenia od 20 lipca
do 4 sierpnia 2019 r.
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