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LEAD 

Motywem przewodnim koncertu walentynkowego będą dzieła operetkowe. Ten zbliżony do 
opery gatunek muzyczny charakteryzuje się lekką muzyką i komediową akcją sceniczną. W naszym 
repertuarze odnajdą Państwo utwory z najbardziej cenionych dzieł, łączące w sobie indywidualny 
geniusz muzyczny, pełne humoru ujęcia popularnych motywów i zróżnicowane brzmienia. 
Proponowany wybór operetek, sygnowanych najsłynniejszymi nazwiskami, z pewnością zachwyci 
zarówno muzycznego konesera, jak i osobę, która po raz pierwszy ma do czynienia z tym gatunkiem. 

NOTKA PRASOWA 

Na scenie toruńskich Jordanek wystąpią znakomici soliści, znani z polskich i zagranicznych scen. 

Podczas koncertu nie zabraknie czołowego przedstawiciela operetkowej sceny muzycznej: Johanna 

Straussa. Zabrzmią m.in. fragmenty „Barona cygańskiego”: Uwertura i słynna aria „Wielka sława  

to żart”. Operetka cechuje się wspaniałym cygańsko-węgierskim klimatem, który razem z wiedeńskim 

wyrafinowaniem tworzy barwną i błyskotliwą opowieść o miłości i zmiennych kolejach losu. Pojawi się 

również Paul Abraham wraz z walcem angielskim „Pardon, madame” z operetki „Wiktoria i jej Huzar”. 

Zróżnicowanie muzycznego klimatu i subtelne połączenie najlepszych tradycji z wpływami 

nowoczesnych tańców włączyły to dzieło do grona najwybitniejszych operetek lat 30. XX wieku.  Nie 

zabraknie również Emmericha Kalmana, a w szczególności obfitych w austriacko-węgierskie motywy  

i wspaniałe rytmy czardasza utworów z „Księżniczki czardasza”. W repertuarze przewidziana jest 

również „Księżna cyrkówka” i „Hrabina Marica”. Wieczór urozmaicą ludowość i bogactwo folkloru 

bijące z „Ptaszku mój” z operetki „Ptasznik z Tyrolu” Karla Zellera. Franz Lehar i utwory z „Wesołej 

wdówki”: „Wilia” oraz „Usta milczą” wzbogacą galę w elementy słoweńskiej tradycji muzycznej; 

podobnie w przypadku utworów „Miłość to niebo na ziemi” z operetki „Paganini” oraz „Kto me usta 

całuje”. Będzie można usłyszeć również „Wieczór taki piękny” z amerykańskiego musicalu „South 

Pacific” Richarda Rodgersa stanowiący zaproszenie do muzycznej wędrówki po rajskich wyspach Bora 

Bora. Pojawi się również Mitchell Leigh i dzieło „Snić sen” z „Człowieka z La Manchy”, nowatorskiego 

ze względu na wprowadzenie elementów teatru dramatycznego i konsekwentną jedność miejsca  

i czasu. Godna uwagi jest również skomponowana przez Roberta Stoltza dla Jana Kiepury piosenka 

„Brunetki, blondynki” będąca pogodnym hołdem złożonym różnorodnej urodzie kobiet.  

 

 

 

 

 

ORGANIZATOR 

Toruńska Orkiestra Symfoniczna 

Al. Solidarności 1-3, 87-100 Toruń 

NIP: 956-14-29-917 

Tel. 56 622 88 05 

e-mail: sekretariat@tos.art.pl 

www.tos.art.pl 
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PROGRAM 

12.02.2023, godz. 17:00 

Sala Koncertowa CKK Jordanki 

Wielka Gala Operetki  

Wystąpią:  

Iwona Socha - sopran 

Aleksandra Orłowska - sopran 

Adam Sobierajski - tenor 

Arkadiusz Anyszka - baryton 

Toruńska Orkiestra Symfoniczna 

Adam Banaszak - dyrygent 

 

Regina Gowarzewska - prowadzenie 

 

W programie największe przeboje operetkowe 
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PARTNERZY 

 

 
 
 
Mecenas Główny: Gmina Miasta Toruń 
Mecenas Strategiczny: Nova Trading S.A. 
Mecenas Kultury - Główny Sponsor: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 
Mecenasi: Nova Metale Sp. z o.o., Weyna Invest Sp. J. 
Partner technologiczny: Vobacom Sp. z o.o. 
Organizator: Toruńska Orkiestra Symfoniczna 
Instytucja finansowana ze środków Gminy Miasta Toruń 
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PRZYDATNE INFORMACJE I KONTAKTY 

Bilety:  

70 zł – normalny 

60 zł – ulgowy  

 

KASA BILETOWA: 

- czynna jest w czwartki i piątki w godz. 13:00 – 19:00, na godzinę przed danym wydarzeniem w miejscu 

w którym będzie się on odbywał 

Małgorzata Działdowska 

tel.: +48 56 642 43 79 

kasa@tos.art.pl  

 

W przypadku zainteresowania biletami grupowymi prosimy o kontakt: 

Katarzyna Olszewska - specjalista ds. sprzedaży i marketingu   

tel.: +48 56 644 83 01,  

kom.: +48 790 206 810 

k.olszewska@tos.art.pl   

 

KONTAKT DLA MEDIÓW: 

Karolina Smolarek – Szynal – rzeczniczka prasowa  

tel.: +48 56 663 79 17 

kom.: +48 533 795 711 

organizacja@tos.art.pl 

ORGANIZATOR: 

Toruńska Orkiestra Symfoniczna 

Al. Solidarności 1-3 

87-100 Toruń 

Tel. 56 622 88 05 

e-mail: sekretariat@tos.art.pl  

www.tos.art.pl 
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