Wieliczka, dnia 21 sierpnia 2011

Drodzy Miłośnicy Muzyki Dynastii Straussów
Mija 15 lat od zarejestrowania Polskiego Towarzystwa Straussowskiego,
jedynego w Polsce a dziesiątego na świecie Towarzystwa Miłośników Muzyki
dynastii Straussów.
Jan Wolfgang Goethe pisał:
„Gdy słyszysz śpiew, tam wstąp, tam dobrzy ludzie mieszkają.
Bo ludzie źli, wierzaj mi, muzyki nie kochają”
Właśnie dzięki Państwu istnieje i rozwija się nasze stowarzyszenie i ciągle
poszerza się krąg osób, którzy kochają muzykę. Obecnie nasza Straussowska
Rodzina liczy ponad 600 osób – ostatnio wstąpił do naszego Towarzystwa
znany polski tenor Dariusz Stachura.
„Popołudnie ze Straussem”
Muzykę Dynastii Straussów i innych kompozytorów wiedeńskich
popularyzujemy w Wieliczce od 18 lat. Cieszący się niezmiennym
powodzeniem cykl „Popołudnie ze Straussem”, organizowany przez Muzeum
Żup Krakowskich Wieliczka, co roku ściąga do Wieliczki wielbicieli muzyki
wiedeńskiej. Koncerty w których obok Orkiestry Straussowskiej OBLIGATO
udział biorą wybitni soliści polskiej sceny operowej i operetkowej, odbywają się
w ostatnie niedziele czerwca, lipca, sierpnia i września. Wrześniowe koncerty
tego cyklu organizowane są w podziemnych komorach Kopalni Soli, którą w
XIX wieku, odwiedzał cesarz Franciszek Józef I.
W 2011 roku odbyły się już dwa koncerty „Popołudnia ze Straussem”, a kolejne
dwa jeszcze przed nami. 28 sierpnia o godz. 16.00 zapraszamy na dziedziniec
Zamku Żupnego w Wieliczce na koncert, w którym z Orkiestrą Straussowską
OBLIGATO wystąpią: Magdalena Pilarz Bobrowska – sopran, Franciszek
Makuch – tenor i młody śpiewak Jarosław Kitala - baryton
Wrześniowy koncert, kończący tegoroczny cykl, odbędzie się 25 września w
komorze Warszawa Kopalni Soli w Wieliczce.
„Summer Music Festival”
W 2007 roku rozszerzyliśmy swoją działalność muzyczną, organizując na
terenie miasta Wieliczki letni festiwal muzyczny SUMMER MUSIC
FESTIVAL – WIELICZKA. Wychodząc z założenia, że gdyby obecnie żyli
Straussowie na pewno tworzyliby muzykę współczesną, zaczęliśmy

popularyzować także bardziej współczesne gatunki muzyczne. Na koncertach
festiwalowych mieliśmy przyjemność słuchać wielu wybitnych artystów i
zespołów, prezentujących bardzo zróżnicowaną muzykę, od renesansu, aż po
niesforne dziecko muzyki dwudziestego wieku – jazz. Dwa koncert festiwalowe
zostały zarejestrowane i wyemitowane przez TVP. W 2011 roku SUMMER
MUSIC FESTIVAL – WIELICZKA 2011 odbył się po raz piąty, a wspaniały
finał „Koncert piosenki rosyjskiej” do dzisiaj wspominają Ci, którzy przyszli na
odrestaurowany wielicki Rynek Górny 9 lipca 2011 r.
Wspólne wyjazdy
Od kilku lat, co roku wyjeżdżamy do znanych europejskich teatrów operowych.
Obok opery wiedeńskiej, byliśmy na spektaklach operowych w Berlinie, Pradze,
Budapeszcie, Lwowie, a w bieżącym roku zorganizowaliśmy wyjazd do Werony
na operę „Romeo i Julia”. Spektakl ten prezentowany jest w ramach
odbywającego się po raz 89 znanego letniego festiwalu operowego „Arena di
Verona - Opera Festiwal”. Tegoroczny wyjazd do Werony, połączony ze
zwiedzaniem Wenecji i Padwy cieszył się tak dużym powodzeniem, że
zamówiliśmy autokar piętrowy na 72 osoby. Gdy się okazało, że ze względu na
trudności techniczne, otrzymaliśmy troszkę mniejszy autokar, trzeba było
zredukować liczbę chętnych do wyjazdu o 8 osób. W tej sytuacji organizatorzy
wyjazdu, członkowie Zarządu: Małgorzata i Henryk Uhryńscy zrezygnowali z
wycieczki, by nie skreślać z listy członków naszego Towarzystwa. Ale i tak nie
wszyscy chętni znajdujący się na liście, mogli wyjechać do Włoch. Bardzo nam
z tego powodu przykro i mamy nadzieję, że takie sytuacje nie powtórzą się już
nigdy.
Natomiast na weekend listopadowy w dniach 11 – 13 listopada zamierzamy
wybrać się do opery w Dreźnie. Szczegóły dotyczące wyjazdu znajdą państwo
na naszej witrynie internetowej www.straussowskie.pl (zakładka: wspólne
wyjazdy).

Walne zebranie 2011.
Każdego roku w ostatnią niedzielę sierpnia, po koncercie „Popołudnie ze
Straussem” spotykamy się w Sali Gotyckiej na Zamku Żupnym w Wieliczce na
walnym zebraniu, podczas którego można otrzymać zaległe legitymacje
uprawniające do zniżkowych biletów na koncerty organizowane przez PTS.
Także pierwszeństwo w wyjazdach posiadają członkowie z opłaconym
składkami. Roczna składka wynosi 18,- zł. Składki także można regulować
podczas koncertów lub przelewem na konto PTS w Małopolskim Banku
Spółdzielczym: 40 8619 0006 0010 0200 5441 0002.
Siedziba naszego Towarzystwa jest nadal w Zamku Żupnym w Wieliczce,
natomiast Biuro PTS zostało przeniesione od 1 lipca br. na ulicę Szpunara 8.
(wspólny lokal z Zarządem Powiatowym PCK), tel./fax 12 278 32 42.

Zapraszamy na zebranie, podczas którego przy kawie i ciastku opowiemy co
udało nam się zrobić przez ostatni rok i wspólnie zastanowimy się nad
działalnością naszego Towarzystwa w przyszłości.
Dziękujemy, że Państwo są z nami.

