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Projektziel

Intensivierung der partnerschaftlichen 

Zusammenarbeit der Städte und Musikschulen aus 

dem Grenzgebiet durch die Förderung des

Schaffens von Telemann.

Cel projektu

Intensyfikacja partnerskiej współpracy miast i szkół 

muzycznych pogranicza poprzez promocję 

twórczości Telemanna.

Sommer mit Musik und Geschichte im
Grenzraum

Lato zmuzyką i historią na pograniczu
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Projektbeschreibung

Im Rahmen des Projekts gab es mehrere Konzerte

mit 153 Teilnehmern aus Polen und 89 aus

Deutschland. Die Konzerte fanden im Musikpavillon

im Schlosspark in der Kirche von statt St. Peter und
Paul und im Hof des Schloss- und Schlosskomplexes

Promnitz. Es gab auch Künstler- und

Amateurgruppen sowie Gruppen, die den Besuch
von König August II. Dem Starken am Hof von Żary

inszenierten. Die polnische Oper von Telemann

"Pimpinone" wurde aufgeführt. Das Projekt förderte

die Figur und Arbeit von Telemann und zeigte den

Bewohnern polnischer und deutscher

Grenzgebiete, dass wir in Gebieten leben, die

durch eine gemeinsame Geschichte verstorbener

Menschen verbunden sind, und dass ihre Werke

und Werke noch lebendig sind und Gesellschaften

perfekt verbinden können.

Opis projektu

W ramach projektu odbyło się kilka koncertów,

w których wzięło udział 153 uczestników z Polski

i 89 z Niemiec. Koncerty odbyły się w pawilonie

muzycznym w parku przypałacowym, w kościele

pw. Św. Piotra i Pawła oraz na terenie dziedzińca

kompleksu pałacowo – zamkowego Promnitzów.

Tam też występowały grupy artystyczne

i amatorskie oraz grupy inscenizującej przyjazd

króla Augusta II Mocnego na żarski dwór.

Wykonano polską operę Telemanna „Pimpinone”

Realizacja projektu promowała postać i twórczość

Telemanna oraz wskazała mieszkańcom polskich

i niemieckich ziem przygranicznych, że żyjemy na

terenach powiązanych wspólną historią ludzi,

którzy odeszli, a ich twórczość i dzieła są wciąż

żywe i mogą doskonale łączyć społeczeństwa.


