Warszawa, 20 listopada 2018, Informacja prasowa

Koncert "Nieśmy Panu chwałę"
w Kościele pw. św. Jana z Dukli w Warszawie,
22 listopada, godz. 19.30
Chór Cantores Sancti Bonifacii związany
z warszawską Parafią Św. Bonifacego zaprasza na
koncert przygotowany z okazji wspomnienia
św. Cecylii, patronki muzyków zatytułowany
"Nieśmy Panu chwałę". Repertuar obejmuje utwory
sakralne a capella, a także pieśni patriotyczne,
których wykonanie pozwoli uczcić obchodzoną
w tym roku 100. rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości. Chórzyści zaprezentują utwory
w języku polskim powstałe w epoce renesansu,
niemieckiego
baroku
oraz
opracowania
kompozytorów XIX i XX-wiecznych.
Obok występu chóru będzie można usłyszeć dzieła instrumentalne dwóch
wybitnych barokowych kompozytorów, G. F. Haendla oraz J. S. Bacha, które
wykonają soliści: Joanna Okoń – skrzypce oraz Krzysztof Kuryłek – organy.
Do udziału w koncercie zaprasza prowadząca chór, Katarzyna Kuryłek:
„Każdy koncert jest dla nas wyjątkowym wydarzeniem. "Nieśmy Panu chwałę" to
tytuł nieprzypadkowy. Chcemy podzielić się efektami naszej muzycznej pracy,
a jednocześnie zaprosić słuchaczy do wspólnej modlitwy i refleksji. Śpiewanie
w chórze traktujemy jako swego rodzaju misję. Pragniemy przybliżać muzykę
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sakralną i tym samym umożliwiać doświadczenie jej piękna. Chcielibyśmy,
aby wykonywane przez nas utwory, także te zapomniane, pomagały wzrastać
duchowo oraz by rozbudzały potrzebę obcowania ze sztuką muzyczną".
Wydarzenie zostanie poprzedzone Mszą Św. rozpoczynającą się o godz. 18.30
wraz z nabożeństwem ku czci św. Rity.
Chór powstał w 2011 roku jako chór parafialny Gaudium. Od 2016 roku kierują
nim Krzysztof i Katarzyna Kuryłkowie. Nowa nazwa chóru wprowadzona
w październiku tego roku podkreśla związek zespołu z patronem parafii –
świętym Bonifacym.
Więcej informacji na stronie: http://cantoresbonifacii.pl oraz na wydarzeniu
na Facebooku: https://goo.gl/yyuxzq
Koncert chóru Cantores Sancti Bonifacii "Nieśmy Panu chwałę",
Warszawa, 22.11.2018, godz. 19.30,
Kościół pw. Św. Jana z Dukli, ul. Czerniakowska 2/4,
wstęp wolny!
Kontakt dla mediów:
Katarzyna Kuryłek
kontakt@cantoresbonifacii.pl
+48 793 212 713
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