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Carillonowy koncert na Bo¿e Narodzenie
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkañców Gdañska na uroczysty wi¹teczny koncert carillonowy, na dzwonach Ratusza G³ównego Miasta. Po raz pierwszy zagra dwoje gdañskich carillonistów - Karol Meissner i Monika Kamierczak.
Stworzyli duet carillonowy, jak do tej pory pierwszy i jedyny w Polsce.
M³odzi carillonici graj¹ w duecie zaledwie od miesi¹ca, ale ju¿ wystêpowali razem publicznie. Okazj¹ sta³y
siê obchody dnia wiêtej Katarzyny, patronki Starego
Miasta, które maj¹ miejsce 25 listopada. "Gra w duecie,
na cztery rêce, jest bardzo rozwijaj¹ca - mówi Karol Meissner. - Dziêki temu mo¿emy zagraæ prawie ka¿dy utwór,
nie tylko te przeznaczone specjalnie na carillon".
Graj¹ oczywicie tak¿e koncerty solowe, od wrzenia
tego roku s¹ bowiem kontraktowymi carillonistami Gdañska. Do ich obowi¹zków nale¿y m.in. wykonywanie
dwóch koncertów tygodniowo - w ka¿dy pi¹tek o godz.
11.00 na carillonie kocio³a w. Katarzyny i w soboty o
godz. 12.00 na instrumencie Ratusza G³ównomiejskiego.
A oto krótkie prezentacje obu muzyków:
Karol Meissner jest uczniem maturalnej klasy Liceum
Ogólnokszta³c¹cego rr 5 w Gdañsku. Jego przygoda z
carillonem zaczê³a siê trzy lata temu. Muzyk¹ dzwonów
zainteresowa³ siê podczas kursów gry prowadzonych
przez znakomitego holenderskiego carillonera Gerta Oldenbeuvinga, a organizowanych przez
Muzeum Historyczne
Miasta Gdañska.
Skoñczy³ szko³ê muzyczn¹ I stopnia w
klasie fortepianu, zafascynowany muzyk¹ kontynuowa³ naukê gry na lekcjach
prywatnych. Aktywnie wspó³pracuje z
Muzeum Zegarów
Wie¿owych, pomaga³
przy zdejmowaniu
dzwonu w. Jana z
Ratusza G³ównego
Miasta. Podczas wakacyjnych woja¿y
znalaz³ nawet w ¯arnowcu XVI-wieczny

zegar wie¿owy. Czynnie uczestniczy w rozmaitych zajêciach, m.in. w bractwie rycerskim, harcerstwie i wielu
innych.
Monika Kamierczak jest studentk¹ ostatniego roku
Akademii Muzycznej na Wydziale Teorii Muzyki. Skoñczy³a z wyró¿nieniem Liceum Muzyczne w klasie fortepianu, na studiach kontynuowa³a naukê gry na fortepianie, organach i klawesynie. W ubieg³ym roku akademickim zosta³a uhonorowana stypendium Prezydenta Miasta Gdañska za wybitne wyniki w nauce. Obecnie pisze
pracê magistersk¹ na temat notacji ko³kowej carillonu ratuszowego. Na carillonie gra od pó³tora roku, równie¿
pod kierunkiem profesora Gerta Oldenbeuvinga. Oprócz
gry, zajmuje siê tak¿e teoretycznym aspektem instrumentu
- aran¿uje i dokonuje zapisu na dyskach komputera steruj¹cego utworów, wykonywanych w trybie automatycznym przez oba carillony. Pracuje te¿ nad "ksi¹¿k¹ carillonow¹" - na wiecie panuje obyczaj, ¿e ka¿dy carillon
posiada swoj¹ w³asn¹ ksi¹¿kê, czyli autorski zestaw utworów, u³o¿onych na ró¿ne okazje, które najlepiej oddaj¹
charakter instrumentu. S¹ to zarówno aran¿acje jak i specjalnie napisane na dany instrument utwory.
Monika Kamierczak prowadzi tak¿e chór na Suchaninie.
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