Szanowni Państwo,
Festiwal Chopin en Vacances organizowany jest jak zawsze pro bono. Wstęp na koncerty
festiwalowe jest wolny i bezpłatny. W tym sezonie festiwalowym mamy oto mały jubileusz. Już
5-ty rok z rzędu organizujemy nasze spotkania muzyczne dla przypomnienia inspirujących
letnich wakacji młodego Fryderyka spędzanych dwukrotnie na Ziemi Dobrzyńskiej, gdzie gościł
i koncertował we dworach i pałacach miejscowej szlachty i arystokracji, poprzedzany sławą
genialnego młodzieńczego wirtuoza fortepianu.
Uroki życia wiejskiego, zwyczajów i muzyki ludowej, piękna polskiego krajobrazu i będącej w
pełnym, letnim rozkwicie przyrody oraz wspaniałe kulturalne tradycje polskiego szlacheckiego
dworu i ziemiańskiego kulturalnego muzycznego salonu, ukształtowały trwale wrażliwość i
indywidualność artystyczną młodego Fryderyka.
Formuła Festiwalu Chopin en Vacances jest bardzo interesująca.
Do udziału w Festiwalu Chopin en Vacances zapraszamy najwybitniejszych
młodych pianistów z kraju i zza granicy, w „wieku chopinowskim”- uczniów i absolwentów
słynnej Szkoły Muzycznej II Stopnie im. Zenona Brzewskiego w Warszawie, również z innych
doskonałych szkół muzycznych oraz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w
Warszawie oraz innych renomowanych wyższych uczelni muzycznych w kraju. Festiwal stał się
już obecnie wydarzeniem o charakterze ponad narodowym. Nie tylko z tej racji, że w Festiwalu
Chopin en Vacances '2021-we dworach i krajobrazach POLSKI oprócz 23 genialnych, młodych
pianistów z Polski, będziemy w roku 2021 gościć również 2 wybitnie uzdolnione studentki
UMFCH w Warszawie, pianistki z Chin i z Japonii, ale i z tego powodu, że w tym sezonie
zainaugurowaliśmy odważnie prawdziwie międzynarodowy Festiwal Chopin en Vacances '2021we dworach i krajobrazach EUROPY, który odbędzie się tego lata na Litwie.
Występy podczas Chopin en Vacances nie są konkursowe. To pozbawiona stresu
współzawodnictwa, wakacyjna forma koleżeńskich spotkań muzycznych w przyjacielskim
gronie młodych wybitnie uzdolnionych muzyków. Wszystkie występy pod względem
artystycznym, odbywają się mimo to pod czujnym okiem i w ścisłej konsultacji z gronem
najwybitniejszych profesorów prowadzących poszczególnych młodych artystów.
Festiwalowy fortepian Chopin en Vacances podróżuje z nami podczas muzycznych letnich
wakacji. Ustawiamy nasz fortepian w miejscach dawnych dworów szlacheckich zapisanych w
zbiorowej pamięci Polaków jako ośrodki polskiej kultury i ciągłości narodowej tradycji.
Jeśli dwór zachował się w dobrym stanie i znajduje się w nim ocalały historyczny
instrument wówczas koncertujemy we wnętrzu zachowanego dworu, jeśli dwór jest obecnie w
ruinie ustawiamy nasz fortepian w ruinach dworu, jeśli dwór ocalał, ale nie mamy dostępu do

wnętrz dworu, wówczas stawiamy fortepian na podjeździe przed dworem, jeśli dworu już nie
ma, wówczas koncertujemy w parku podworskim, jeśli w okolicy nie zachował się nawet
podworski

park,

koncert

odbywa

się

w

nieskalanym

pięknym

krajobrazie.

Docieramy w ten sposób wspólnie do źródła chopinowskich inspiracji obcując bezpośrednio z
tradycją i środowiskiem, w którym dorastał i tworzył. Chcemy pokazać młodym artystom z kraju
i zza granicy ocalałe jeszcze nieliczne dwory funkcjonujące nadal jako prywatne i żywe domy
rodzinne będące ciągle ostoją polskiej kultury, tradycji i wartości. Chcemy aby młodzi pianiści
mieli możliwość nawiązania osobistych kontaktów z przedstawicielami historycznych rodów
Rzeczypospolitej. Goszcząc we dworach mają bowiem wyjątkową okazję doświadczenia ich
niezwykłego, unikalnego

klimatu i tradycyjnej

gościnności, gdzie podczas recitalu

fortepianowego dzwonią naturalnie stojące w salonie starożytne zegary i wtóruje śpiewem
kanarek zawieszony w klatce przy fortepianie.
Umożliwiamy wybitnej młodzieży chopinowskiej koncertowanie podczas letnich
wakacji na wzór młodego Fryderyka, a mieszkańcom niewielkich, ubogich miejscowości
bezpośredni dostęp do kultury wysokiej na niedostępnym dla nich dotąd najwyższym możliwym
poziomie, melomanom zaś z wielkich ośrodków miejskich dajemy miły pretekst do kulturalnych
wakacyjnych wycieczek w miejsca dotąd im zupełnie nie znane i często w innym czasie zupełnie
dla publiczności niedostępne.
Festiwal Chopin en Vacances zaskarbił już sobie wielką sympatię szerokiego grona oddanych
słuchaczy i na dobre wpisał się w kalendarz kulturalny Ziemi Dobrzyńskiej, Mazowsza i Ziemi
Łęczyckiej, a obecnie również Kujaw, Ziemi Lubuskiej i Dolnego Śląska (Księstwo Nyskie), a
niedługo z pewnością całej Polski.
Zapraszamy zatem Państwa bardzo serdecznie na 12 tegorocznych
koncertów Festiwalu Chopin en Vacances '2021-we dworach i krajobrazach Polski w imieniu
własnym, Zarządu i Rady Fundacji „Ziemia Dobrzyńska”,
jak również w imieniu Pani Katarzyny Saks Dyrektora Narodowego Instytutu Kultury i
Dziedzictwa Wsi, współorganizatora tegorocznego festiwalu.
Michał Korsak h. Korsak prezes Fundacji „Ziemia Dobrzyńska”
z małżonką Beatą, Korsakowie z Wyręby

