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W przypadku deszczu koncerty odbywają się wewnątrz dworku Fangorów.

Bilet wstępu do Ogrodu Botanicznego jest jednocześnie biletem na koncert

Dyrektor Artystyczny – Anna Maria Stańczyk
annamariastanczyk@yahoo.co.uk

Organizatorzy:
Towarzystwo im. Fryderyka Chopina

biuro festiwalu: info@chopin.pl
ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa, tel.: 22 8279589

Polska Akademia Nauk
Ogród Botaniczny – CZRB

ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa, tel.: 22 7542610

Koordynator:
Wojciech Dmuchowski 
w.dmuchowski@obpan.pl



Program
12.05, godz. 15.00 – Anna Maria Stańczyk 

„Magnolii czar”

  Estrada Młodych

19.05, godz. 14.00 – Justyna Lechman

 godz. 15.00 – Piotr Latoszyński

26.05, godz. 15.00 – Louis Alvanis (Wielka Brytania) 

„W królestwie rododendronów”

  Estrada Młodych

02.06, godz. 14.00 – Martyna Smolińska

 godz. 15.00 – Aleksander Dębicz

09.06, godz. 14.00 – Grzegorz Skrobiński

 godz. 15.00 – Karolina Marchlewska

16.06, godz. 14.00 – Jan Badaj

 godz. 15.00 – Łukasz Krupiński

23.06, godz. 15.00 – Pavel Kaspar (Czechy) 

„Z liliami w tle”

  Estrada Młodych

30.06, godz. 14.00 – Mateusz Rożek

 godz. 15.00 – Aleksandra Soboń

Międzynarodowy Festiwal Pianistyczny 
„Floralia Muzyczne – Muzyka w Kwiatach” 
w tym roku jest organizowany po raz osiemna-
sty. W  folderach wydawanych poprzednio pi-
saliśmy szeroko o samym Festiwalu, funkcjach 
jakie spełnia i wydarzeniach z nim związanych.

Tym razem chcielibyśmy zaprezentować wy-
powiedzi wystepujących tu artystów, gości Fe-
stiwalu oraz naszej publiczności.

Halina Czerny-Stefańska – pianistka:
„Wielokrotnie występowałam na tym Festi-

walu, wrażenia mam jak najlepsze.
Poetycka atmosfera połączenia piękna przy-

rody z muzyką fortepianową jest cennym 
doświadczeniem dla pianistów i jest gorąco 
przyjmowana przez słuchaczy.

Publiczność jest wspaniała. Jej żywiołowe 
reakcje swiadczą, że w pełni akceptuje formułę 
recitali fortepianowych na powietrzu, w kwia-
towej scenerii.”

Jonathan Plowright – pianista i  profesor 
(Wielka Brytania):

„Festiwal w Powsinie jest wydarzeniem 
unikatowym w kulturalnym kalendarzu War-
szawy. W pięknym otoczeniu Ogrodu Botanicz-
nego, zbierająca sie tłumnie publiczność ma 
szansę wysłuchania wielu wspaniałych piani-
stów z całego świata.

Magia przyrody, entuzjastyczna publiczność 
i życzliwość organizatorów pozostaną na długo 
w moim sercu.”

Bronisława Kawalla – pianistka i   profesor 
Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina 
w Warszawie:

„Festiwal „Floralia Muzyczne – Muzyka 
w Kwiatach” ma już wieloletnią tradycję. Jego 
rola jest ogromna. W pięknej scenerii Ogrodu 
Botanicznego PAN-u w Powsinie zostaje na-
wiaząny kontakt: muzyka – artysta - przyroda.

Zarówno mistrzowie klawiatury o światowej 
renomie, jak i rozpoczynający swą drogę arty-

styczną młodzi pianiści prezentują najwybit-
niejsze dzieła literatury fortepianowej.

Szczególne wyrazy uznania kieruję pod adre-
sem Organizatorów Festiwalu za promowanie 
utalentowanej młodzieży muzycznej, dla której 
jest to często jedyna szansa na zaprezentowanie 
się przed szeroką publicznością oraz zdobywa-
nie niezbędnego doświadczenia estradowego. 
Nie ukrywam, iż możliwość wypłacenia hono-
rarium za występ młodemu artyscie jest formą 
stypendium, a także uhonorowaniem włożonego 
wysiłku i pracy w przygotowanie do koncertu.”

Eugen Indjic (USA) – pianista, laureat Mię-
dzynarodowego Konkursu Pianistycznego 
im. F. Chopina w Warszawie: 

„Festiwal w Powsinie jest wydarzeniem wy-
jątkowym i ważnym dla Polski.

Występowałem tutaj wielokrotnie i zawsze 
jestem urzeczony muzykalnością i reakcją 
publiczności, a także serdecznością organiza-
torów, wszystko to w połączeniu z pięknem ota-
czajacej przyrody sprawia, że zawsze z chęcią 
tu wracam.”

Przedstawiciele „The Worshipful Company 
of Musicians” (Czcigodnego Stowarzyszenia 
Muzyków) – zawodowej gildii z  Wielkiej 
Brytanii:

„Podczas naszego pobytu w Polsce przybyliśmy 
na otwarcie Międzynarodowego Festiwalu Pia-
nistycznego w Ogrodzie Botanicznym w Powsi-
nie. Pogoda była piękna, wręcz upalnie, trudno 
było znaleźć miejsca, wielu ludzi siedziało na 
trawie, widać też było biegające dzieci, widok 
zachwycający.

Coż za rozkosz usłyszeć było muzykę Cho-
pina w Polsce w wykonaniu polskiego pianisty 
i w otoczeniu czarującej roślinności.

Piękno muzyki połączylo się z urokiem Ogro-
du Botanicznego.

Niezapomniane chwile.” 

Serdecznie zapraszamy


