
  

Organizator

fundacja kulturalny szlak 

Partnerzy

parafia św. stanisława we frydmanie
parafia św. sebastiana w jurgowie
parafia św. bartłomieja w niedzicy
parafia św. piotra i pawła w łapszach wyżnych
parafia św. marcina w krempachach

Mecenasi

Partnerzy

Dyrektor artystyczny
katarzyna wiwer 

Patronat honorowy
ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego
jacek krupa - marszałek województwa małopolskiego
jakub jamróz - wójt gminy łapsze niżne
stanisław łukaszczyk - wójt gminy bukowina tatrzańska

 

Patronat medialny            
              
  

Współpraca redakcyjna

 sierpnia sobota Niedzica kościół św. Bartłomieja
 18.00 oprowadzanie po kościele
 18.30 koncert
 mini-wykład: Andrzej Zawisza

 telemANN w Polsce
 scepus Baroque
            
 sierpnia niedziela Łapsze wyżne kościół św. Piotra i Pawła
 17.30 oprowadzanie po kościele
 18.00 koncert
 mini-wykład: Katarzyna tomczak-Feltrin

 sAloN Królowej mArii lesZcZyńsKiej
 le salon de la Paix (Francja)
 
 sierpnia wtorek Kacwin kościół wszystkich Świętych
 17.30 oprowadzanie po kościele
 18.00 koncert
 mini-wykład: Andrzej szadejko

 muZyKA w BAroKowym GdAńsKu
 Goldberg Baroque ensemble (Gdańsk)

 sierpnia sobota Krempachy kościół św. marcina
 17.30 oprowadzanie po kościele
 18.00 koncert
 mini-wykład: ewa Augustynowicz

 Z itAlii do PolsKi 
 Giardino di delizie (włochy)
 
 sierpnia niedziela jurgów kościół św. sebastiana
 17.30 oprowadzanie po kościele
 18.00 koncert
 mini-wykład: susi Ferfoglia

 muZyKA PANieN BeNedyKtyNeK
 Flores rosarum (Kraków)
 
 sierpnia sobota Frydman kościół św. stanisława
 17.30 oprowadzanie po kościele
 18.00 koncert
 mini-wykład: Paweł iwaszkiewicz

 muZyKA NA dworZe jANA iii  
 Kapela janczarska yełdyryn (warszawa)
 
 sierpnia niedziela Niedzica kościół św. Bartłomieja
 15.00 promocja książki „cztery sztandary jeden adres” (Zamek w Niedzicy)
 17.00 koncert
 mini-wykład: rafał monita

 wŁosi NA dworZe wAZów 
 scepus Baroque 
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vi festiwal
Niedzica 2017

Barok
na spiszu

STOWARZYSZENIE
HISTORYKÓW
SZTUKI

Muzeum-Zespół Zamkowy 
w Niedzicy

Gmina Łapsze Niżne Gmina Bukowina
tatrzańska

zobaczyć i usłyszeć sztukę

znajdź nas na facebook oraz na www.baroknaspiszu.pl
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375 CWedług palety PANTONE

projekt dofinansowano ze środków ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego  
i zrealizowano przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego

możlwość dojazdu na koncerty z zakopanego i szczawnicy
szczegóły: pienińskie centrum turystyki, ul. główna 1, 34-460 szczawnica

kontakt: tel. 18 262 23 32, 602 612 585, biuropct@op.pl
biuro turystyczne info tour, ul. kościeliska 11 b, 34-500 zakopane 

kontakt: tel. 18 20 64 264, 693 721 868, biuro@infotour.com.plna wszystkie wydarzenia i koncerty wstęp wolny


