
 

 

 

 

 

 

Wawel. I wszystko gra 

Noc Muzeów i Międzynarodowy Dzień Muzeów 

17-18 maja 2020 

 

Wawel. I wszystko gra – to hasło towarzyszące w tym roku organizacji Nocy Muzeów na Zamku 

Królewskim na Wawelu. W czasie trwającej wciąż epidemii spotkanie ze zwiedzającymi 

odbędzie się online przyjmując wyjątkową formułę specjalnych koncertów, do których 

zaprosiliśmy najwybitniejszych artystów. Za sprawą muzyki klasycznej widzowie przeniosą się 

na słynny dziedziniec zamku i wysłuchają utworów w wykonaniu m.in. Szymona Nehringa – 

laureata prestiżowego Konkursu Chopinowskiego i jedynego Polaka, który otrzymał pierwszą 

nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Artura Rubinstein w Tel Awiwie. 

Repertuar przygotowany przez artystów pozostanie do samego końca tajemnicą, którą 

odkryjemy podczas transmisji online na oficjalnym fanpage'u Zamku Królewskiego na Wawelu 

17 i 18 maja. Jeden z koncertów obejrzymy na żywo. 

– Mam głębokie przekonanie, że świętując Międzynarodowy Dzień Muzeów i organizując Noc 

Muzeów w tym szczególnym czasie wirtualnego zwiedzania instytucji, muzyka stanie się 

najlepszym przewodnikiem po Zamku Królewskim na Wawelu. Jej uniwersalny język pozwala 

bezpiecznie przekraczać granice stając się doskonałym narzędziem poznania sztuki, 

otwierającym odbiorców na nowe doświadczenia – zachęca do wysłuchania koncertów dr hab. 

Andrzej Betlej, prof. UJ, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu. 

https://www.facebook.com/events/293561804996704/ 

https://www.facebook.com/events/293561804996704/


Barokowe wokalizy 

17 maja o godz. 20.00 usłyszymy Cracow Baroque Consort – kameralny zespół wokalny, 

utworzony z inicjatywy studentów oraz absolwentów krakowskiej Akademii Muzycznej. W 

jego skład wchodzą młodzi artyści, którzy mają już na swoim koncie bogate doświadczenia 

sceniczne, występując w obsadzie solowej jak i zespołowej, zarówno w kraju jak i za granicą. 

Zespół wykonuje m.in. dzieła kompozytorów epoki renesansu i współczesnych.  

https://www.facebook.com/events/1164721020536522/ 

Duet doskonały 

18 maja o godz. 12.00 weźmiemy udział w koncercie Flute-Harp Duo, który tworzą, flecistka 

Natalia Jarząbek i harfista Adrian Nowak, doktoranci Akademii Muzycznej w Krakowie. Artyści 

wystąpią na żywo. 

Natalia Jarząbek ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie, obecnie pracuje 

na stanowisku pierwszej flecistki Filharmonii Krakowskiej. Jej umiejętności oraz wyróżniającą 

się artystyczną osobowość doceniono na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach 

muzycznych. Adam Nowak, harfista, solista, a także muzyk kameralny i orkiestrowy, ukończył 

z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie. Jest laureatem prestiżowych konkursów 

muzyki solowej i kameralnej. Koncertował m.in. siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej 

Polskiego Radia, Operze Lwowskiej oraz w Lwowskiej Sali Organowej. W 2019 r. wystąpił 

podczas 14. Edycji Festiwalu Muzycznego Santa Caterina w brazylijskim Jaraguá do Sul.  

https://www.facebook.com/events/247972086277393/ 

Wirtuoz na dziedzińcu 

18 maja o godz. 21.00, Międzynarodowy Dzień Muzeów uświetni na Wawelu występ wirtuoza 

fortepianu Szymona Nehringa. Jedyny Polak, który otrzymał pierwszą nagrodę w 

Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Artura Rubinstein w Tel Awiwie, koncertował na 

całym świecie, odwiedzając m.in. w Rosję, Chiny, Ukrainę, Francję, Norwegię, Włochy, Izrael, 

Argentynę, Brazylię, Chile, Kanadę i Stany Zjednoczone. Współpracował też z prestiżowymi 

orkiestrami, w tym z Orkiestrą Filharmonii Izraela, Orkiestrą Symfoniczną z Bambergu, 

Orkiestrą Filharmonii w Marsylii, Orkiestrą Symfoniczną z Hartford i Calgary. Ostatnio, po raz 

pierwszy, wystąpił w takich salach koncertowych jak Elbphilharmonie w Hamburgu, DR 

https://www.facebook.com/events/1164721020536522/
https://www.facebook.com/events/247972086277393/


Koncerthuset w Kopenhadze, Palau de la Música Catalana w Barcelonie, w Konzerthaus Berlin, 

Musikverein w Wiedniu. Jesienią 2017 r. rozpoczął studia pod kierunkiem prof. Borisa 

Bermana w Yale School of Music.  

https://www.facebook.com/events/350301212614436/ 

https://www.facebook.com/events/350301212614436/

