
 

 
 
 

Zadania obligatoryjne dyrygentów i chórów  
w edycji 2018 Akademii Chóralnej – Śpiewającej Polski 

 

Koncerty 
 

7-9.06.2018 r.  Finał Chórów Młodzieżowych 
 

9.06.2018  Koncert w Narodowym Forum Muzyki 
Carl Orff – Carmina Burana  
 

Giancarlo Guerrero – dyrygent 
Chór NFM 
Chóry dziecięce i młodzieżowe projektu Akademia Chóralna  
NFM Filharmonia Wrocławska 

 
 

23-26.06.2018 r. – Pierwszy Finał Chórów Dziecięcych (w ramach WACh) 
 

 24.06.2018  Koncert w Narodowym Forum Muzyki 
Jan Krutul – Suita na chór dziecięcy Zagrajmy w muzykę  
 

Jan Krutul – dyrygent 
NFM Orkiestra Leopoldinum 
Chóry o głosach równych projektu Akademia Chóralna 
 

  25-26.06.2018  Sesja nagraniowa – Suita na chór dziecięcy Zagrajmy w muzykę 
 
 

26-30.06 – Drugi Finał Chórów Dziecięcych (w ramach WACh) 
 

 28.06.2018  Koncert w Narodowym Forum Muzyki 
Moniuszko inaczej śpiewany, arr. Roman I. Drozd 
 

Agnieszka Franków-Żelazny – dyrygent 
NFM Orkiestra Leopoldinum 
Paulina Boreczko-Wilczyńska – sopran 
Aleksandra Sosna – alt 
Sebastian Mach – tenor 
Jerzy Butryn – bas 
Katarzyna Neugebauer-Jastrzębska – fortepian 
Chóry o głosach równych projektu Akademia Chóralna 

 
 29-30.06.2018  Sesja nagraniowa – Moniuszko inaczej śpiewany 

 
Koncert Śpiewająca cała Polska (w regionach) 

(termin i miejsce zależne od regionu – podane zostaną w osobnym pliku) 



Warsztaty chórmistrzowskie 
 

Ogólnopolskie warsztaty chórmistrzowskie (centralne) 
 
W edycji 2018 projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska obędą się obligatoryjne wspólne 
warsztaty w następujących miejscach i terminach: 
— 14-15 kwietnia 2018 r. – Poznań   
— 21-22 kwietnia 2018 r. – Warszawa 
 
Każdy dyrygent biorący udział w projekcie ma obowiązek uczestnictwa w warsztatach w jednym  
z wymienionych terminów. Zapisy na warsztaty zostaną uruchomione na początku 2018 r. O otwarciu 
zapisów poinformujemy mailowo oraz na naszych stronach. 
 
W programie: 
— warsztaty „Dzieci mają głos” – Alicja Szeluga, 
— próby chóru dyrygentów – Agnieszka Franków-Żelazny, 
— warsztaty „Świadomość wokalna dyrygenta i umiejętność ekspresji” – Agnieszka Sowa.  
 

Ogólnopolskie warsztaty chórmistrzowskie (w regionach) 
(termin i miejsce zależne od regionu – podane zostaną w osobnym pliku) 
 
 

Konkursy 
 

Konkurs chórów (w regionach) 
(termin i miejsce zależne od regionu – podane zostaną w osobnym pliku) 
 


