
                                                                         
                                                                     

Szanowni Państwo 

Stowarzyszenie Szczawnicki Chór Kameralny, jest organizatorem międzyna- 
rodowego festiwalu Barokowe Eksploracje. Festiwal pełni wybitną rolę kulturotwórczą w 
swoim regionie.  Narodził się w 2011 roku, na gruncie oddolnej  inicjatywy i pełnej 
entuzjazmu współpracy artystycznej Szczawnickiego Chóru Kameralnego oraz słowackiej 
orkiestry barokowej Musica Aeterna z Bratysławy.   

Dziś Barokowe Eksploracje, to coraz szersze grono znakomitych muzyków, orkiestr 
barokowych, solistów  i wirtuozów z wielu krajów Europy, a także różnorodność form i 
gatunków (recitale wirtuozowskie, koncerty kameralny, oratoryjno-kantatowe, spektakle 
baletowe i operowe) . To skuteczna promocja w mediach ogólnopolskich i zagranicznych.  

Nasz Festiwal, nagrodzony w 2015 roku „Perłą Pienin” za promocję regionu na skalę 
międzynarodową, to  marka, którą chcemy konsekwentnie rozwijać i ulepszać. 

Wśród planów na sezon 2017 są m.in.: międzynarodowe produkcje oratoryjno-kantatowe: 
Oratorium „Mesjasz” G.F Haendla, Kantaty J.S.Bacha w Warszawie i na słowackim Spiszu,  
polska premiera baletu Terpsichore  G.F.Haendla w Szczawnicy, koncerty zespołu viol da 
gamba, recitale wirtuozowskie, zajęcia interaktywne dla najmłodszych i inne. 

Wyróżnia nas: 

Współpraca z kilkunastoma prestiżowymi partnerami z krajów Europy Środkowej.  
- nagradzane najważniejszymi europejskimi nagrodami muzycznymi (Diapason d’ Or, 
Cannes Classical) orkiestry, zespoły, soliści,  
- ważne ośrodki kulturalne: Zamek w Starej Lubovni, Muzeum w  Czerwonym Klasztorze, 
Opactwo Zeliv;   
- środkowoeuropejskie festiwale: Festiwal Muzyki Dawnej w Spisskiej Sobocie, Festiwal 
Staromiejski w Bratysławie, Festiwal Musica Figurata, BACH200UW; 
- placówki dyplomatyczne: Generalny Konsulat Słowacji, Czeskie Centrum w Warszawie, 
Instytut Francuski w Krakowie, Instytut Polski w Bratysławie, Forum Polsko- Czeskie 
Warszawa. 
 

Wsparcie prestiżowym grantami: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, 
Ministerstwa Kultury Krajów Wyszehradzkich (CZ, SK), Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
RP, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.   
 

Edukacja kulturalna. Barokowe Eksploracje to kreatywne działania  przybliżające 
barokową muzykę i sztukę szerokiemu odbiorcy, także najmłodszym. To omawiane z pasją 
koncerty przybliżające genialne dzieła szerokiemu, współczesnemu odbiorcy. 
 



Promocja i media. Nasz Festiwal jest zawsze szeroko i profesjonalnie promowany, dzięki 
współpracy z mediami regionalnymi i ogólnopolskimi oraz poprzez wysokiej jakości 
materiały promocyjne. Nasi dotychczasowi partnerzy medialni to m.in. Program II Polskiego 
Radia, Radio Kraków, RMF Classic, RDN Malopolska, Sądeczanin. 
 
Szczawnica. Bazą festiwalu, jest miejscowość o bogatych tradycjach kulturalnych,  
położona  w jednym z piękniejszych zakątków Polski, przeżywająca od kilku lat prawdziwy 
rozkwit. Obecni właściciele uzdrowiska-Rodzina Państwa Mańkowskich, jako spadkobiercy 
hr. Adama Stadnickiego z rozmachem rewitalizują kurort, tworząc tym samym warunki dla 
rozwoju różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych, w tym także naszej inicjatywy.  
 
Szczawnicki Chór Kameralny i Baroque Collegium 1685. Jesteśmy jedynym  zespołem w 
Polsce, działającym w małym, poza-metropolitalnym ośrodku, realizującym projekty 
oratoryjno-kantatowe na europejskim poziomie. Szczawniccy kameraliści to ludzie  wielkiej 
pasji,  którzy od 10 lat spotykają się, aby zgłębiać i propagować muzykę a cappella oraz 
dzieła wokalno-instrumentalne. 
 
Nowe technologie. Jako jeden z nielicznych w Polsce, nasz Festiwal ma swój oficjalny kanał 
YT, gdzie można obejrzeć fragmenty koncertów w jakości HD. Kładziemy nacisk na szerokie 
wykorzystanie możliwości internetu, ustawicznie rozwijamy naszą działalność w sieci, gdyż  
umożliwia to dotarcie do odbiorców na całym świecie. www.baroque.szczawnickichor.pl  
 
Projekty naukowe. W 2016 roku, po raz pierwszy, we współpracy z Akademią Nauk w 
Bratysławie został podjęty projekt badawczy pn.: "Baroque explorations/sources 2016", 
poświęcony muzykaliom barokowym na słowackim Spiszu. 
 
 
Zapraszamy do współpracy! 

Wspierając nasze projekty pozwolicie nam zrealizować nasze muzyczne marzenia i 
staniecie się mecenasami autentycznej sztuki. Wasze zaangażowanie umożliwi kontakt 
ze wspaniałą muzyką wielu osobom, w tym dzieciom i młodzieży. Będziecie mieć 
również możliwość promocji Waszej działalności na naszych wysokiej klasy materiałach 
drukowanych, w mediach, sieci  oraz podczas międzynarodowych, prestiżowych  
wydarzeń artystycznych.  

 

z wyrazami szacunku  

Zarząd stowarzyszenia Szczawnicki Chór Kameralny 

http://www.baroque.szczawnickichor.pl/

