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Subskrypcje obejmują cztery koncerty oznaczone I–IV.             
We wszystkich salach koncertowych mamy trzy sekcje: A, B i C, w których ceny biletów sa różne.
Kupując subskrypcje zaoszczędzą Państwo 30% ceny biletów.

Subskrypcje (4 koncerty: I – IV)     A        B      C
Dorośli	 	 	 	 	 150				120				90
Seniorzy/Studenci		 	 	 120						95				70
Młodzież	(Klasa	I	–	XII)	 	 	 		60						60				60

Dla	tych,	którzy	kupią	subskrypcje,	dodatkowe	bilety	na	każdy	koncert	kosztują	20%	taniej	
i	mogą	być	zamówione	razem	z	subskrypcjami.	Dotyczy	to	również	naszego	koncertu	specjalnego.

Subskrypcje	można	nabyć	telefonicznie:	w	kasie	Chan	Centre:	604.822.2697,	jak	również	dzwoniąc	do	nas:	604.871.4450.	

Sprzedaż	biletów	na	inaugurujący	jubileuszowy	sezon	koncert	Seong-Jin	Cho	rozpoczniemy	pod	koniec	marca.	
Sprzedaż	biletów	indywidualnych	na	pozostałe	koncerty,	jak	rownież	na	koncerty	Marii	Popmianowskiej,	rozpoczniemy	1	sierpnia.	
Bilety	będzie	można	nabyć	w	kasie	Chan	Centre,	jak	również	online.

Maria	Pomianowska i jej zespół ludowy w pierwszej części koncertu przedstawią program „U źródeł muzyki Chopina”, prezentujący utwory ludowe, 
które mogły zainspirować Chopina, a także aranżacje niektórych jego dzieł na instrumenty ludowe. W tej części zobaczymy również polonijną grupę 
taneczną Polonez, która zatańczy do muzyki pięciu utworów Chopina według choreografii Barbary Bartnik. 
W drugiej części do zespołu pani Pomianowskiej dołączy orkiestra smyczkowa i instrumentaliści grający na instrumentach z różnych kultur. Tytuł programu 
tej części to „Chopin na 5 kontynentach”. Będzie to próba przeniesienia muzyki genialnego kompozytora w czasy Paryża XXI wieku. 
Czeka nas prawdziwa muzyczna przygoda i mamy nadzieje, że jeśli	ktoś	z	Panstwa	nie	lubi	muzyki	klasycznej,	w	tym	nawet	muzyki	Chopina,	
po	tym	koncercie	zmieni	zdanie.

Seong-Jin	Cho, sensacyjny koreański pianista, złoty medalista ostatniego, 17-tego Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie, 
swoim debiutem w Vancouver rozpocznie jubileuszowy 20-ty sezon VCS.

Janusz	Olejniczak zaprezentuje dwa recitale, podczas których zagra dwa różne programy. Każdy z koncertów będzie wykonany w pierwszej 
części na historycznym instrumencie Broadwood, a w drugiej na współczesnym fortepianie Steinway. Będzie to pierwsza współpraca VCS z Early 
Music Vancouver. Niektórzy z Państwa mogą pamiętać film Romana Polańskiego Pianista (Oskar w 2002 roku), do którego ścieżkę dzwiękową 
nagrał właśnie Janusz Olejniczak.

Rafał	Blechacz po raz trzeci świętować będzie z nami kolejną jubileuszową 20-tą rocznicę! Dwie poprzednie okrągłe rocznice – 10-lecie i 15-lecie VCS 
– obchodzilismy z Rafałem w Chan Centre, gdzie czarował nas swoją wirtuozerią i niezwykle poetyczną grą. Oprócz wygrania Konkursu Chopinowskiego 
w 2005 roku, Rafał Blechacz został wyróżniony w 2014 roku prestiżową nagrodą Gilmore Artist Award, która jest jednym z najważniejszych wyróżnień 
w świecie muzyki, przyznawanym co cztery lata. 

Alexander	Gavrylyuk, jeden z najlepszych współczesnych pianistów zagra dla VCS po raz drugi, choć w Vancouver występował kilkakrotnie z Vancouver 
Symphony Orchestra, szczególnie zachwycając publiczność wykonaniem wszystkich koncertów Rachmaninowa. 

Maria	Pomianowska	 				Program	Specjalny z okazji obchodów 150-lecia Kanady oraz 
i	jej	przyjaciele      25-lecia Konsulatu Polskiego w Vancouver (dwa występy)
											 	 	 				sobota,	14	października		2017,	godz.15:00	@	Vancouver	Playhouse
        oraz
																									 	 				sobota,	14	października		2017,	godz.19:30	@	Vancouver	Playhouse	

	
		I.	Seong-Jin	Cho	 	 				niedziela,	12	listopada	2017,	godz.	15:00	@	Chan	Centre		
																										 	 				Program: Beethoven, Debussy, Chopin

	II.	Janusz	Olejniczak     Koncert w ramach obchodów 100-lecia	odzyskania	niepodłeglości	przez	Polskę																																													
																																 				piątek,		2	lutego	2018,	godz.19:30	@	Christ	Church	Cathedral
														 	 	 				sobota,	3	lutego	2018,	godz.	19:30	@	Christ	Church	Cathedral
											 	 	 				Programy ogłoszone będą w późniejszym terminie
																			 	 	 	
III.	Rafał	Blechacz		 				niedziela,	22	kwietnia	2018,	godz.	15:00	@	Vancouver	Playhouse
								 	 	 	 				Program: Mozart, Beethoven, Schumann, Chopin

	IV.	Alexander	Gavrylyuk					środa,	16	maja	2018,	godz.19:30	@	Vancouver	Playhouse
					 	 	 		 				Program: Bach, Haydn, Chopin, Scriabin, Rachmaninow

Zaprasza	na	sezon	jubileuszowy	–	20	lat	istnienia	!!!

Po każdym koncercie zapraszamy wszystkich na spotkanie z artystami przy słodyczach.

Wszystkie szczegóły można znaleźć na stronie Towarzystwa Chopinowskiego: 
http://chopinsociety.org | tel: 604-871-4450


