Lutosławski Youth Orchestra - informacja prasowa

LYO - kim jesteśmy
LYO to młodzieżowa orkiestra kameralna złożona z najzdolniejszych muzyków z całej Polski. Zespół, który
powstał z okazji Roku Lutosławskiego, ma na celu zapewnienie młodym ludziom z niewielkich miejscowości
szans na rozwój zawodowy i doświadczenia nauki od trenerów międzynarodowych instytucji muzycznych londyńskiej Philharmonia Orchestra, London Symphony Orchestra czy Guildhall School of Music and Drama.
Wszyscy razem pracują i występują pod szyldem prostego motta - jeśli wierzysz w siebie, sumiennie
pracujesz nad swoim warsztatem i umiesz współpracować w zespole, osiągniesz w życiu prawdziwy sukces.
Wartością naszej orkiestry jest wspólne zrozumienie, współpraca i więź pomiędzy muzykami a
publicznością.

LYO: trasa koncertowa
Wszystkie koncerty, z którymi LYO odwiedzi miasta są bezpłatne i otwarte dla wszystkich mieszkańców.
Zarówno charakter naszej orkiestry, jak i program artystyczny dobrany jest tak, aby przyjemność z
uczestnictwa w wydarzeniu mogło czerpać szerokie grono ludzi, a nie tylko melomani lub stali bywalcy sal
koncertowych. Dzięki takiemu podejściu łączymy ogólny rozwój młodych ludzi z popularyzacją muzyki
klasycznej w naszym społeczeństwie.
w repertuarze:
Witold Lutosławski – Uwertura Smyczkowa
W.A.Mozart – 40 Symfonia g-moll (KV 55),
Carlos Gardel – Por Una Cabeza (arr.John Wiliams) wyk. Jan Regulski (skrzypce, Philharmonia
Orchestra/London Symphony Orchestra) i LYO
utwór skomponowany przez uczestników LYO 2013 i Filipe Sousę (Guildhall School of Music and Drama, UK)
dyrygent: Paweł-Kos Nowicki.
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Koncerty:
11 lipca: Zamość, godz. 18:00


Rynek Główny

12 lipca: Lublin, godz. 16:00


Muzeum Lubelskie na Zamku, ul. Zamkowa 9
13 lipca: Radom, godz. 17:00



Sala koncertowa im. Krzysztofa Pendereckiego, Zespół Szkół Muzycznych, ul. 25 Czerwca 70
14 lipca: Siedlce, godz. 16:00


Zalew Siedlecki (koncert plenerowy)
15 lipca: Suwałki, 18:00



Suwalski Ośrodek Kultury , ul. Papieża Jana Pawła II 5
16 lipca: Warszawa, 19:00



Centrum Sztuki Fort Sokolnickiego, ul. Czarnieckiego 51

Informacje o organizatorze:
Organizatorem projektu jest Nowe Stowarzyszenie Jeunesses Musicales Poland. Jeunesses Musicales to
największa międzynarodowa sieć organizacji pozarządowych zajmująca się rozwojem młodych ludzi poprzez
muzykę. Od 1945 roku naszym głównym celem jest edukacja i promocja młodych artystów. Nasze placówki
w ponad 60 krajach świata oraz szereg projektów i działań skupiających co roku ok. 5 mln odbiorców
umożliwiają polskiej młodzieży uczestnictwo w projektach artystycznych o randze i zasięgu
międzynarodowym.
więcej: www.jmpoland.pl
Projekt LYO jest współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z okazji
obchodów 100 rocznicy urodzin Witolda Lutosławskiego.
osoba kontaktowa:
Piotr Zaborowski
tel. +48 660675221
e-mail: p.zaborowski@jmpoland.pl
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