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Na falach wyobrazni
To koncert prowadzący słuchaczy przez muzyczne meandry - od baroku, aż do ognistych czardaszy.
Starannie wyselekcjonowane utwory na dwoje skrzypiec z towarzyszeniem fortepianu,
pozwalają publiczności zachwycić się dziełami znamienitych kompozytorów
takich jak np. J.S. Bach, A. Vivaldi, D. Szostakowicz, czy A. Piazzolla.
Duet prezentuje również utwory o lżejszym charakterze wywodzące się z tematów filmowych,
musicalowych i operetkowych oraz kompozycje nawiązujące do epoki swingu i jazzu.
Stanowią one idealne uzupełnienie koncertu i niezmiennie cieszą się popularnością wśród słuchaczy.

Adam Marszalek - skrzypce

Beata Chudecka - skrzypce
Absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Chopina
w Warszawie wydziału Pedagogiki Instrumentalnej.
Studia ukończyła z wyróżnieniem.
Jako muzyk kameralista koncertowała w różnych
składach instrumentalnych - (od orkiestry
kameralnej poprzez kwartety, tria i duety)
m.in. we Francji, Niemczech, na Litwie i Białorusi.
W regionie podlaskim i warmińsko - mazurskim
wykonała ponad 100 koncertów (między innymi na prośbę Urzędu Miasta,
uświetniała uroczystość nadania A. Wajdzie
tytułu Honorowego Obywatela Suwałk).
Jest współtwórczynią Letniej Orkiestry Kameralnej
w Suwałkach.
Od 1989r. pracuje w PSM I i II st. w Suwałkach
jako nauczyciel klasy skrzypiec.
Jest nauczycielem dyplomowanym.
Wielokrotnie uczestniczyła jako juror
w makroregionalnych konkursach skrzypcowych
PSM zarówno I jak i II st.
oraz konsultowała pracę nauczycieli
gry na skrzypcach w szkołach w regionie.
Posiada akredytację drugiego stopnia
European Suzuki Association.

Twórca duetu skrzypcowego PARTITA.
Od 6 roku życia związany z muzyką.
Naukę gry na skrzypcach pobierał w PSM I i II st.
w Gliwicach u prof. Józefa Błaszczoka.
Podczas nauki wielokrotnie zdobywał wyróżnienia
na różnego rodzaju konkursach skrzypcowych.
Pracował w Operetce Śląskiej w Gliwicach
oraz w Operze Bytomskiej jako muzyk,
a w ostatnim czasie z powodzeniem pracuje
jako muzyk sesyjny.
W pracy kameralistycznej koncertował m.in.
w Czechach i Niemczech.
Wystąpił w "White Eagle Club" w Londynie,
wraz z Suwalskim Chórem Kameralnymi zespołem
Pogranicze pod dyrekcją Grzegorza Bogdana,
oraz miał zaszczyt uświetniać
wraz z Beatą Chudecką uroczystości, z udziałem
Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej.

KaÚdy nasz koncert jest rozmowá z publicznošciá,
kaÚdy jest inny i niepowtarzalny.
Koncerty planujemy bardzo starannie tak,
by dostosowaç repertuar do konkretnego sÍuchacza
i oczekiwañ organizatorów.

Zapraszamy do współpracy.
kontakt: Adam Marszałek tel: 501-171-881
Cena koncertu do uzgodnienia.
* W razie potrzeby dysponujemy własnym nagłośnieniem
(system
)
R

Ewa Chomicz - Wysocka - fortepian
Absolwentka Akademii Muzycznej
im. K. Szymanowskiego w Katowicach
wydziału instrumentalnego, specjalność fagot,
w klasie prof. Z. Tlatlika oraz Akademii Muzycznej
im. F. Chopina w Warszawie, wydziału pedagogiki
instrumentalnej, specjalność fortepian w klasie
ad. dr hab. L. Kota oraz prof. R. Marata.
Koncertowała w międzynarodowych orkiestrach
oraz zespołach kameralnych ,,Jeunesses Musicales”
w Polsce, Belgii i Hiszpanii.
Po ukończeniu studiów pracowała na stanowisku
pierwszego fagocisty-solisty w Filharmonii Śląskiej
w Katowicach, następnie w Operze Bytomskiej,
Łomżyńskiej Orkiestrze Kameralnej
oraz PSM I i II st. w Suwałkach.
Obecnie jest nauczycielem dyplomowanym
oraz akompaniatorem w PSM I st. w Augustowie
oraz PSM I i II st. w Ełku.
Współpracowała z Orkiestrą Camerata del Arte
oraz Letnią Orkiestrą Kameralną w Suwałkach.
Od stycznia 2009r. jest również członkiem
zespołu „Trio Appassionato”.
Działalność muzyczna była wielokrotnie doceniana,
czego potwierdzeniem są liczne Nagrody Dyrektora
szkół muzycznych w Suwałkach oraz w Augustowie,
w 2009 r. – Nagroda Prezydenta Miasta Suwałk oraz
dyplom za wyróżniający poziom wykonania
partii fortepianu na Konkursie w Płocku w 2010 r.

