
współorganizatorzy: 
Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie 
i sannickie Koło TiFC

PROGRAM KONCERTÓW 2017 
CZĘŚĆ I 



Reinhard Latzko Wiktor Zborowski Jan PopisHartmut Schneider

26.02.2017 05.03.2017
pałac w Sannikach

godz. 14:00                

pałac w Sannikach

godz.14:00

koncert chopinowski koncert chopinowski

wystawa malarstwa
wystawa malarstwa

Hartmut Schneider (Austria) - fortepian
Reinhard Latzko (Niemcy) - wiolonczela
Wiktor Zborowski - recytacja

w wykonaniu studentów  
Akademii Muzycznej w Wiedniu

Jan Popis – słowo Ikony 
Katarzyna Kobuszewska

luty marzec
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2.04.2017 
pałac w Sannikach

godz. 14:00                

14.05.2017
pałac w Sannikach

godz.14:00

koncert chopinowski koncert chopinowski
Paweł Kowalski - fortepian
Maria Pakulnis - recytacja

Kazimierz Gierżod - fortepian
recytacja - artysta w trakcie ustaleń wystawa malarstwa

wystawa malarstwa  „Zapiski z rzeczywistości w malarstwie”
Ewa Osowska i Wojciech  Rutkowski

„Akty, twarze i pejzaże”
Waldemar Kaliczak

Maria PakulnisPaweł Kowalski Kazimierz Gierżod

kwiecień maj
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Beata ŚcibakównaEmilian Madej Michał SztekmilerPatrycja Grecka

4.06.2017   
pałac w Sannikach

godz. 14:00                

muszla koncertowa

godz. 17:00

WSTĘP WOLNY

koncert chopinowski

wystawa malarstwa

Dzień Dziecka 
16:00-18:00 
impreza plenerowa - wstęp wolny 

Patrycja Grecka  - skrzypce
Emilian Madej - fortepian
Beata Ścibakówna  - recytacja 11.06.2017

Michał Sztekmiler – fortepian

czerwiec czerwiecrecital chopinowski
,,Wakacje na miarę Chopina”

Aleksandra Bobrowska

18.06.2017
Aleksandra Bobrowska – fortepian
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25.06.2017
muszla koncertowa 

godz.17:00

WSTĘP WOLNY

koncert z cyklu „Smaki Muzyki” 
pt.  ,, Fryderyk Chopin meets the Beatles”  

Grzegorz Markocki jako John Lennon
Marcin Wojtowicz jako Ringo Starr
Jan Samołyk jako George Harrison
Paweł Jaworski jako Paul McCartney

czerwiec
zespół THE BEATLMEN 

CZASOWE  WYSTAWY  PLENEROWE 

Józef Piłsudski z rodziną w Sulejówku, 1926, 
odbitka na papierze srebrowo-żelatynowym
Zbiory Biblioteki Narodowej w Warszawie

2 kwietnia - 12 maja 2017
Jerzy Wernik ,,Arcydzieła wyrwane naturze” 

14 maja - 30 lipca 2017
Rok Józefa Piłsudskiego 
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Zespół Pałacowo - Parkowy otwarty jest codziennie:
październik – marzec w godzinach 8.00 - 17.00
kwiecień - wrzesień w godzinach 8.00 - 21.00

Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach 
zaprasza

do Zespołu Pałacowo-Parkowego

Zespół Pałacowo-Parkowy w Sannikach to jedyne na Mazowszu historycznie autentyczne miejsce, związane z Fryderykiem Chopinem – nie 
zrekonstruowane, a zrewaloryzowane. To jedno z ważniejszych miejsc Szlaku Chopinowskiego oraz Szlaku Książąt Mazowieckich. Walory historyczne, 
wyjątkowe malowidła z końca XVIII i połowy XIX wieku, sentymentalne pamiątki po największym polskim kompozytorze, stawiają pałac w Sannikach na 
ważnym szlaku turystycznym zarówno polskim, jak i wielu zagranicznych.
Kompleksowa rewaloryzacja samego pałacu, jak i otaczającego go zabytkowego parku wydobyła z tego miejsca wszystko, co najpiękniejsze. 
Zadbane alejki wśród pięknie utrzymanej roślinności zachęcają do spacerów i rowerowych przejażdżek bez względu na pogodę. Wstęp do parku jest wolny.

Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina oferuje:
ź zwiedzanie Zespołu Pałacowo-Parkowego (XVIII wiek)
ź koncerty chopinowskie
ź wystawy
ź imprezy plenerowe
ź salę konferencyjną
ź warsztaty plastyczne 
ź kursy muzyczne
ź Bibliotekę Muzyczno-Etnograficzną im. Mateusza Glińskiego
ź cykliczne spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki
ź wakacyjne zajęcia dla dzieci
ź altanę ogrodową z grillem

ź tereny rekreacyjno-sportowe 

Zwiedzanie pałacu pod opieką przewodnika: 
od poniedziałku do piątku 8.00 - 15.30
maj - wrzesień również w soboty i niedziele od 10.00 do18.00

koncerty chopinowskie:

CENY BILETÓW:

zwiedzanie pałacu:

10 zł normalny
3 zł ulgowy (dla dzieci, młodzieży szkolnej, studentów i osób niepełnosprawnych)

dzieci do lat 6 gratis

15 zł normalny
7 zł ulgowy (dla dzieci, młodzieży szkolnej, studentów i osób niepełnosprawnych)

Więcej informacji na stronie  i www.ecasanniki.pl www.facebook.com/ecasanniki

Zapraszamy do współpracy w zakresie planowania wycieczek 
zorganizowanych, rodzinnych oraz indywidualnych przez cały rok. 

Zespół Pałacowo-Parkowy przystosowany jest do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 
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Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach jest współfinansowane 
ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz gminy Sanniki

09-540 Sanniki, ul. Warszawska 142

e-mail: sekretariat@ecasanniki.pl

tel./fax 24 268 11 08 


