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Wyk³adowcy / Lecturers

EL¯BIETA NEUMANN

AGNIESZKA KOZ£O

WOJCIECH KOPCZAK

DOMINIK ZAB£OCKI

Pianiœci akompaniatorzy
Pianists accompanists

Warsztaty towarzysz¹ce
Concomitant Workshops

W£ODEK PAWLIK

ROMANA AGNEL

JADWIGA ŒMIESZCHALSKA

Improwizacja fortepianowa 
Piano improvisation

Taniec historyczny
Historical dance 

Fizjologia muzyki
Music physiology

Dyrektor Artystyczny / Artistic Director  

TOMASZ TOMASZEWSKI

OPOLE   1 - 12 VIII 2017

MARIA O£DAK

KRZYSZTOF POLONEK

CHRISTIAN DANOWICZ

PIOTR PRYSIA¯NIK

skrzypce / violin

skrzypce / violin

skrzypce / violin

skrzypce / violin

MICHA£ MICKER

KATARZYNA POLONEK

BARTOSZ KOZIAK

LESZEK SOKO£OWSKI

ANDRZEJ MOKRY

altówka / viola

wiolonczela / cello

wiolonczela / cello

kontrabas / double bass

gitara / guitar

TOMASZ TOMASZEWSKI

ALICJA PALETA-BUGAJ

ANDRZEJ JASIÑSKI

JANUSZ OLEJNICZAK

W£ODZIMIERZ PROMIÑSKI

KATARZYNA EWA SOKO£OWSKA

skrzypce, kameralistyka
violin, chamber music

fortepian / piano

fortepian / piano 

fortepian / piano

skrzypce, orkiestra /violin, orchestra

fortepian, kameralistyka / piano, chamber music

MIÊDZYNARODOWY KURS MUZYCZNY
INTERNATIONAL MUSIC COURSE

www.kurs.opole.pl



Patronaty / Patronage

Dofinansowano ze œrodków
Co-financed from the funds of

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
The Ministry of Culture and National Heritage  

Centrum Edukacji Artystycznej
Center of Art Education

Urzêdu Miasta Opola
Opole Municipality

Samorz¹du Województwa Opolskiego
Self-Government of the Opole Voivodeship

Partnerzy / Partners

Wspó³organizator / Co-organizerOrganizator / Organizer

KARTA ZG£OSZENIOWA do pobrania:

Termin sk³adania zg³oszeñ up³ywa 21 czerwca 2017 r.
Potwierdzenie przyjêcia nast¹pi poprzez e-mail, do dnia 1 lipca 2017 r.
Zg³oszenia prosimy przesy³aæ na adres

Pe³na odp³atnoœæ za Kurs dla 1 uczestnika wynosi:
1000 z³ *- soliœci, 650 z³ * - kameraliœci.
Kwota ta zawiera wpisowe oraz op³atê za lekcje indywidualne (co najmniej 5 lekcji),
próby i lekcje z akompaniatorami, dojazdy i wstêpy na koncerty, udzia³ w warsztatach 
towarzysz¹cych, próby orkiestry (instrumenty smyczkowe).

Po otrzymaniu potwierdzenia przyjêcia na kurs w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 8 lipca 2017 r. nale¿y wp³aciæ wpisowe w wysokoœci 250 z³ 
(dwieœcie piêædziesi¹t z³otych) na podane ni¿ej konto bankowe:

Towarzystwo Miêdzynarodowych Kursów Muzycznych im. Jerzego Hellera
45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 20

Brak wp³aty wpisowego oznacza rezygnacjê z udzia³u w Kursie. 
Pozosta³¹ czêœæ op³aty za Kurs (700 z³ lub 400 z³ w przypadku kameralistów) nale¿y wp³aciæ na podane
wy¿ej konto w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lipca 2017 r. (mo¿liwa p³atnoœæ w ratach).

Zakwaterowanie oraz wy¿ywienie podczas Kursu mo¿liwe jest w Internacie Zespo³u Szkó³
Mechanicznych w Opolu oraz w Domu Studenta „Niechcic”. Szczegó³owe informacje wraz 
z wyszczególnieniem kosztów dostêpne s¹ w w odpowiedniej zak³adce na stronie 

Wiêcej informacji:
Maciej Lamm - Kierownik Organizacyjny Kursu   tel.: +48-733806493

http://www.kurs.opole.pl

e-mail: kontakt@kurs.opole.pl

* Uwaga! W/w op³aty za kurs dotycz¹ wy³¹cznie obywateli polskich.

www.kurs.opole.pl

96 2030 0045 1110 0000 0330 9860

Accommodation and meals during the Course are available at Internat Zespo³u Szkó³ Mechanicznych
in Opole and Dom Studenta "Niechcic". Detailed information along with the specification of costs
is accessible in the appropriate tab at www.kurs.opole.pl
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DOWNLOAD THE APPLICATION FORM:

Deadline for the application: 21st June 2017.
The confirmation of parcitipation will be sent by 1st July 2017.
Please send the application to the address:
e-mail:

The full payment for the Course per participant is:
450 € - soloist, 275 € - chamber music participants.

The price includes: registration fee, individual lessons (at least 5 lessons), work with the
accompanists, chamber orchestra, concerts, concomitant workshops.

After being accepted, participant is obliged to pay within impassable period of time till
8th July 2017 the amount of 100 € (non-refundable) into the bank account.

Account number for the payments will be published in June 2017 on our website.

The second installment of 350/175 € has to be paid into the same bank account no later  than 22nd July 2017.

http://www.kurs.opole.pl

kontakt@kurs.opole.pl 

Uczestnicy, którzy nie ukoñczyli 14. roku ¿ycia mog¹ uczestniczyæ w Kursie pod warunkiem 
pozostawania podczas ca³ego Kursu pod opiek¹ rodzica lub upowa¿nionego opiekuna. Uczestnicy 
powy¿ej 14. roku ¿ycia mog¹ podczas Kursu pozostawaæ pod opiek¹ wychowawców - opiekunów, 
zapewnianych przez Kurs. Liczba takich miejsc jest ograniczona.


