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dochodzi
ostatecznie
do
szczęśliwego zakończenia utwór wieńczy podwójny ślub:
Stefana z Hanną i Zbigniewa z
Jadwigą. "Straszny dwór"
pobudza patriotyczne uczucia
Polaków nie tylko pięknymi
strojami, akcją usytuowaną w
szlacheckim dworku i ogólną
atmosferą polskości, ale także
muzyką, przenikniętą typowo
polskim
kolorytem
brzmieniowym,
w
którym
słychać echa melodii i rytmów
ludowych.

Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z
Funduszu Promocji Kultury w
ramach programu "Moniuszko
2019
promesa",
realizowanego przez Instytut
Muzyki i Tańca

Orkiestra Symfoniczna
Filharmonii Częstochowskiej
Chór
Częstochowskiej
Cantorum

Filharmonii
Collegium

Janusz
Siadlak
przygotowanie chóru

-

Hanna – Małgorzata
Trojanowska - sopran
Jadwiga
–
Agnieszka
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Makówka - mezzosopran
Cześnikowa
–
Justyna
Kopiszka - mezzosopran
Stefan – Leszek Świdziński tenor
Zbigniew
–
Patryk
Rymanowski - bas
Miecznik
–
Włodzimierz
Skalski - baryton
Maciej – Stanisław Duda baryton
Skołuba – Robert Ulatowski bas

Adam Klocek – dyrygent

Jacek
Woleński
–
opracowanie,
scenariusz,
reżyseria, narracja
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Pozostałe wydarzenia
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