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26.07 (Czwartek) godz. 18:15
pokaz filmu 
Dom, w którym mieszka opera
kutnowski dom kultury 
liczba miejsc ograniczona. Bilety do nabycia w kasie kdk i Ctmit 
oraz online

28.07 (Sobota) godz. 16:00
otwarcie wystawy 
Polski plakat festiwalowy i operowy, 
Spotkanie z adamem Czopkiem 
- promocja książki Saga rodu Reszków 
anna jeremus–lewandowska prowadzenie
kutnowski dom kultury

28.07 (Sobota) godz. 19:00
koncert plenerowy 
Muzyka polska jest najpiękniejsza 
W 100. lecie odzyskania Niepodległości
małgorzata pawłowska sopran                                                                                                                                     
katarzyna drelich sopran
wiktor kowalski baryton
monika kolasińska fortepian
tadeusz melon skrzypce
adam Czopek prowadzenie
Plac Piłsudskiego,  
Muzeum Regionalne, Balkon
w razie niepogody godz. 19.15, kościół św. wawrzyńca

02.08 (Czwartek) godz. 19:00
Spotkanie z Gwiazdą
Zbigniew Macias baryton
Od opery do musicalu…                                                                                                                                 
martyna mykhaylovska-kominiarczuk sopran
michał Gucma baryton
kinga książczyk, konrad książczyk: fortepian
anna jeremus-lewandowska prowadzenie
hotel rondo
liczba miejsc ograniczona. Bezpłatne wejściówki do odebrania  
w recepcji Hotelu i kasie kdk od 20.07.

05.08 (niedziela) godz. 18:00
artystyczna oprawa mszy świętej 
oraz koncert kameralny Śpiewamy Tobie Panie  
uczestnicy X międzynarodowych mistrzowskich  
warsztatów wokalnych
kinga książczyk, konrad książczyk: fortepian
Kościół św. Jana Chrzciciela  

09.08 (Czwartek) godz. 19:00
muzyka w teatrze Z muzyką polską w tle  
uczestnicy X międzynarodowych mistrzowskich  
warsztatów wokalnych
kinga książczyk, jarosław domagała, 
konrad książczyk: fortepian 
anna jeremus-lewandowska słowo o muzyce  
Centrum Teatru, Muzyki i Tańca, Teatralna 1
liczba miejsc ograniczona. Bezpłatne wejściówki do odebrania  
w kasie Ctmit od 20.07.

10.08 (PiąTeK) godZ. 18:00
artystyczna oprawa mszy świętej odpustowej
oraz Koncert muzyki sakralnej 
anna jeremus-lewandowska sopran
uczestnicy X międzynarodowych mistrzowskich  
warsztatów wokalnych
kinga książczyk, konrad książczyk organy 
Kościół św. Wawrzyńca

11.08 (Sobota) godz. 11:00
pokaz filmu Maria Callas
kutnowski dom kultury
liczba miejsc ograniczona. Bilety do nabycia w kasie kdk i Ctmit 
oraz online

12.08 (niedziela) godz. 19:00
koncert plenerowy 
Jubileuszowa Gala Młode Talenty 
uczestnicy X międzynarodowych mistrzowskich  
warsztatów wokalnych
zespół Alla Vienna:
marta niedźwiecka skrzypce
małgorzata Smyczyńska-Szulc wiolonczela
jan dobrowolski flet
mariusz Barszcz klarnet
tomasz wrocławski perkusja
jan niedźwiecki kontrabas
adam manijak fortepian
anna jeremus-lewandowska prowadzenie
Plac Piłsudskiego, scena plenerowa
w razie niepogody godz. 19.15, Ctmit

15.08 (ŚRoda) godZ. 19:00
koncert muzyki polskiej
St. Moniuszko – muzyczna walka  
o Niepodległość Polski
anna jeremus-lewandowska sopran
natalia kowalenko sopran
marta książek sopran
ewa murzynowska sopran
wiktor kowalski baryton
aleksander Ładysz bas
marek majewski bard
jarosław domagała fortepian
maciej domagała fortepian
Centrum Teatru, Muzyki i Tańca, Teatralna 1
liczba miejsc ograniczona. Bezpłatne wejściówki do odebrania  
w kasie Ctmit od 20.07.

16.08 (Czwartek) godz. 18:15
film operowy Madame Butterfly G. puccini
retransmisja z metropolitan opera 
kutnowski dom kultury
liczba miejsc ograniczona. Bilety do nabycia w kasie kdk i Ctmit 
oraz online 

17.08 (PiąTeK) godZ. 19:00
koncert śpiewów cerkiewnych
Piękno Boskiego Stworzenia…
męski kameralny zespół śpiewu Cerkiewnego 
PARTES:
Bartosz Gorzkowski tenor I
Özgür fenercioğlu tenor I
Bartłomiej witczak tenor II
michał Łaszewicz (dyr. art.)
mateusz drab baryton
jarosław dłużak baryton
Seweryn wieczorek bas
Łukasz kocur bas
Kościół św. Wawrzyńca

19.08 (niedziela) godz. 11:00
artystyczna oprawa mszy świętej
oraz Koncert kameralny
anna jeremus-lewandowska sopran, prowadzenie
ewa murzynowska sopran
martyna mykhaylovska-kominiarczuk sopran
michał Gucma baryton
Gabriel Balukiewicz akordeon
jarosław domagała fortepian
STRZeLCe, Kościół Świętej Trójcy

19.08 (niedziela) godz. 19:00
koncert plenerowy 
Gala Trzech Tenorów 
dariusz Stachura tenor
dariusz pietrzykowski tenor 
adam Sobierajski tenor 
Plac Piłsudskiego, balkon 
w razie niepogody godz. 19.15, Ctmit

24.08 (PiąTeK) godZ. 18:15
film operowy Eugeniusz Oniegin p. Czajkowski 
retransmisja z metropolitan opera 
kutnowski dom kultury
liczba miejsc ograniczona. Bilety do nabycia w kasie kdk i Ctmit 
oraz online

25.08 (Sobota) godz. 16:00
Galowy koncert festiwalowy
Muzyczne pożegnanie lata
joanna Horodko sopran
anna jeremus-lewandowska sopran
piotr kusiewicz tenor, prowadzenie
marek Szymański tenor
agnieszka nagórka dyrygent
kameralna orkiestra festiwalowa
kutnowski dom kultury
liczba miejsc ograniczona. Bezpłatne wejściówki do odebrania  
w kasie kdk od 20.07.

26.08 (niedziela) godz. 19:00
Zakończenie Festiwalu
inscenizowany koncert W kontuszu i z humorem
artyści łódzkiej sceny operowej i operetkowej
orkiestra kameralna im. j. kiepury
koncert współorganizowany w ramach programu 
mkidn „niepodległa”
Centrum Teatru, Muzyki i Tańca, Teatralna 1
liczba miejsc ograniczona. Bezpłatne wejściówki do odebrania  
w kasie Ctmit od 20.07.

IMPREZY TOWARZYSZĄCE:

31.07-13.08
X Jubileuszowe Międzynarodowe Mistrzowskie  
Warsztaty Wokalne 
uczestnicy: Valentyna Chebotaryova,  
Michalina Dobaczewska, Sylwia Kogucińska,  
Mariya Kotenko, Marta Książek, Marta Matuszewska, 
Martyna Mykhaylovska-Kominiarczuk, 
Ewa Murzynowska, Wioletta Sobera,  
Marzena Wodzyńska, Arkadiusz Dębiński,  
Michał Gucma 
pianiści: Kinga Książczyk, Konrad Książczyk

dyrektor feStiwalu:
aNNa JeReMUS-LeWaNdoWSKa
opracowanie i koordynacja projektu
reżyseria i prowadzenie programu edukacyjnego


