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W przyszłym roku Orkiestra
Symfoniczna Filharmonii Warmińsko-
Mazurskiej będzie obchodziła sześćdziesiątą
rocznicę działalności artystycznej. Zespół
założony w 1946 roku, od 1962 roku nosi imię
znanego polskiego kompozytora Feliksa
Nowowiejskiego. Od 1973 roku orkiestra
działa w składzie Filharmonii Olsztyńskiej.
Zespół z powodzeniem prowadzi działalność
koncertową w Polsce i za granicą. Wielką
popularnością wśród melomanów cieszą się
festiwale muzyczne, cykle koncertów z
udziałem orkiestry.

W Kaliningradzie Orkiestra Symfo-
niczna z Olsztyna święciła sukcesy w maju
bieżącego roku, podczas Międzynarodowego
festiwalu sztuki, przedstawiając utwory
polskich kompozytorów. Sezon koncertowy
2005-2006 dla Filharmonii Warmińsko-
Mazurskiej to sezon jubileuszowy. Więc w
ramach obchodów jubileuszowych Filharmo-
nia W Olsztynie urządziła wielki cykl koncert-
ów pod tytułem „Muzyczna panorama Euro-
py”. Do programu tego cyklu włączono
najbardziej znane arcydzieła niemieckich,
włoskich i słowiańskich kompozytorów.

W ramach tego projektu artystycznego
w Olsztynie z powodzeniem wystąpiła
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Twórcza współpraca trwa

Orkiestra Kameralna Filharmonii Kalinin-
gradzkiej pod batutą zasłużonego artysty Rosji
Aleksandra Andrejewa.

3 grudnia w Sali Organowej
Kaliningradzkiej Filharmonii z rewizytą
gościliśmy muzyków z Orkiestry Symfo-

nicznej imienia F. Nowowiejskiego Filhar-
monii Warmińsko-Mazurskiej z Olsztyna.
Kaliningradzkim miłośnika muzyki klasycznej
został przedstawiony dziewiąty koncert
jubileuszowego cyklu „Muzyczna panorama
Europy” w całości dedykowany wybitnym
utworom rosyjskiej sztuki muzycznej.

Olsztyńscy muzycy wykonali szóstą
symfonię P. Czajkowskiego oraz symfonię
fortepianową Rachmaninowa. Orkiestra wys-
tąpiła pod batutą dyrygenta Walentyna Kurże-
wa. Przy wykonaniu symfonii fortepianowej
Sergiusza Rachmaninowa do polskich
muzyków, jako solista, dołączył się czołowy
kaliningradzki fortepianista Władimir
Słobodian.

Był to niewątpliwie wieczór pięknej
muzyki w wykonaniu wspaniałych wykonawców.

Również można się cieszyć z tego
faktu, że utrwalane i wzmacniane są kontakty
pomiędzy muzykami Polski i Rosji, czego

świadectwem jest wzajemny udział w
imprezach artystycznych w salach koncer-
towych Olsztyna i Kaliningradu, a przez to
panorama muzyczna Europy jeszcze bardziej
się upiększa i rozwija.
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