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Affabre Concinui – męski zespół wokalny 
In memoriam S. Moniuszko, w programie m.in.: W. A. Mozart – Ave 
verum corpus, A. Vivaldi – Cztery Pory Roku – Zima, J. S. Bach 
– Badinerie, G. F. Haendel – Lascia ch’io pianga, F. Chopin – Noc-
turne cis-moll, S. Moniuszko – Prząśniczka, Pieśń wieczorna

Flores Rosarum
Koncert Ad caelestem Jerusalem perducando… – śpiewy św. Hilde-
gardy z Bingen (1098-1179) 

AFFABRe (concInUI) – The chamber Singers – zespół wo-
kalny śpiewający a cappella, został założony w 1983 r. w Poznaniu. 
członkowie Zespołu są wychowankami dwóch znanych poznań-
skich chórów chłopięco-męskich S. Stuligrosza i J. Kurczewskiego. 
Zespół koncertuje w największych ośrodkach kulturalnych kraju, 
a także poza jego granicami (Algieria, Anglia, Austria, Belgia, Bia-
łoruś, chiny, czechy, Dania, Finlandia, Francja, hiszpania, ho-
landia, Japonia, Kanada, Korea Płd., liban, niemcy, Rosja, Stany 
Zjednoczone, Szkocja, Szwajcaria, Tajwan, Turcja, Ukraina, Waty-
kan, Włochy).

Zespół wokalny FloReS RoSARUM (płatki róż) powstał 
w 2007 r. z umiłowania niezwykłego dzieła muzycznego średnio-
wiecznej mistyczki hildegardy z Bingen.

Założycielką zespołu jest s. Susi Ferfoglia. Zespół skupia śpie-
waczki profesjonalnie zajmujące się muzyką dawną oraz historycz-
nymi praktykami wykonawczymi. W skład zespołu wchodzą: Susi 
Ferfoglia, Adrianna Bujak, Maria Klich, Anita Pyrek-nąckiewicz, 
Katarzyna Śmiałkowska i Katarzyna Wiwer. Zespół Flores Rosarum 
swoje zainteresowania koncentruje wokół zachodniej monodii li-
turgicznej, ze szczególnym uwzględnieniem śpiewów należących do 
polskiej tradycji liturgicznej, zawartych w polskich rękopisach litur-
giczno-muzycznych.
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Polski Chór Kameralny 
Schola Cantorum Gedanensis
pod batutą Jana Łukaszewskiego
W programie: Ariel Ramirez – Misa Criolla oraz utwory A. Haken-
bergera, A. Brucknera, S. Rachmaninowa, H. Brighta, W. Dawsona

Duo Bator & Bator 
Koncert organowy na „cztery nogi i cztery ręce” – wybrane utwory 
organowe epoki baroku, romantyzmu i współczesnej

Polski chór Kameralny należy do wąskiego grona światowej eli-
ty w pełni profesjonalnych chórów kameralnych. Założony w 1978 
roku przez Ireneusza Łukaszewskiego, a od 1983 prowadzony przez 
jego brata Jana. Repertuar chóru jest niezwykle obszerny – od muzyki 
a cappella po duże formy oratoryjne, operowe i symfoniczne. Zespół 
cieszy się opinią niezrównanego wykonawcy muzyki współczesnej, 
dokonał niemal 650 prawykonań, w tym dzieł takich kompozytorów 
jak h. M. górecki, W. Kilar czy K. Penderecki. Do chóru należą 
m.in. Jerzy Stelmański – tenor I, gitara; Krzysztof Pękała – tenor II; 
Sebastian Mandziej – baryton i Andrzej Macierzyński – piano.

Zuzanna Bator – absolwentka Akademii Muzycznej w Katowi-
cach i Staatliche Musikhochschule w Stuttgarcie. Koncertuje w wie-
lu krajach europejskich jako solistka oraz akompaniatorka, a także 
w duecie Bator&Bator wykonując autorskie transkrypcje muzyki 
organowej i symfonicznej na 4 ręce i 4 nogi razem z mężem Macie-
jem. Bierze udział w Festiwalach organowych w Polsce, na litwie, 
w niemczech, Francji, we Włoszech, hiszpanii.

Maciej Bator, kantor Kościoła Pokoju w Świdnicy. gry organo-
wej uczył się w Polsce, Szwajcarii, niemczech i Szwecji. Regularnie 
koncertuje, promuje muzykę organową i rozpowszechniając ideę 
prywatnych koncertów organowych, w nawiązaniu do dawnych tra-
dycji miast kupieckich.
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PoWIAT 
oPATÓW

Swojego wsparcia udzielili:
Tomasz Staniek – Starosta Opatowski

Marek Jońca – wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego

Fundacja im. Edwarda Kusztala i Pan Tomasz 
Staniek, Starosta opatowski polecają:

Pod powierzchnią opa-
towa, na długości niemal pię-
ciuset metrów, rozciągają się 
labirynty kupieckich piwnic, 
pamiętających piętnastowiecz-
ną historię miasta i będących 
symbolem wielowiekowej jego 
świetności. 

Wędrując przez kolej-
ne sale, odkrywamy koloryt 
miejscowych legend i, prócz 
stałych ekspozycji dotyczą-
cych regionu, napotykamy 
różnorodne wystawy czasowe.

Stworzona w latach 70. 
XX wieku, Podziemna Trasa 
Turystyczna zanurza się na 
głębokość 14,5 metra pod po-
wierzchnię opatowa, a tem-
peratura w jej wnętrzach waha 
się w granicach 12 – 8 stopni 

PODZIEMNA TRASA 
TuRYSTYCZNA W OPATOWIE

Historia, legendy i tajemnice błądzące wśród labiryntów, czyli...

celsjusza. Stała wilgotność 
powietrza, osiąga tu 70%.

W siedzibie PTT, mieści 
się informacja turystyczna, 
czynna siedem dni w tygo-
dniu, w godzinach pracy Pod-
ziemnej Trasy Turystycznej, 
od 9 do 20 w sezonie tury-
stycznym oraz poza sezonem 
w godz. 9.00 – 18.00.

PTT w opatowie zapra-
sza również do uczestnictwa 
w „Podziemnym Klubie Książ-
ki”, w którym stare książki zy-
skują drugie życie.

Wszelkie szczegółowe in-
formacje dostępne są pod nu-
merem telefonu: 506 789 486 
oraz adresem: 
www.podziemia.opatow.pl

Dofinansowanie ze środków  Ministra Kultury 
i Dziedzictwa narodowego pochodzących z Fun-
duszu Promocji Kultury w ramach programu 
„Muzyka”, realizowanego przez Instytut Muzyki 
i Tańca


