ZAPROSZENIE

DO WSPIERANIA FUNDACJI
SINFONICA

ZDZISŁAW
SZOSTAK
Skomponował kilkanaście utworów w formie
symfonicznej oraz kilkadziesiąt w formie mniej
rozbudowanych kompozycji. Jest także autorem
muzyki do kilkudziesięciu filmów fabularnych
i seriali, w tym do filmów Filipa Bajona czy
Janusza Majewskiego (serial – „Królowa Bona”,
„Aria dla atlety”, „Wizja lokalna” i inne). Jako
dyrygent studyjny nagrał muzykę do ok. dwustu
produkcji fabularnych i dokumentalnych.
Będąc długoletnim nauczycielem akademickim
i dyrektorem artystycznym filharmonii
w Poznaniu oraz Łodzi przyczynił się do
wychowania wielu pokoleń znakomitych
artystów i muzyków.

SINFONICA została założona
w marcu 2020 roku
przez spadkobierców spuścizny
polskiego kompozytora, pianisty
i dyrygenta Zdzisława Szostaka.
Idea, która przyświeca założycielom
fundacji SINFONICA
to zachowanie i upowszechnianie
dorobku twórczego kompozytora,
oraz kultywowanie pamięci Maestro
jako organizatora i animatora ruchu
muzycznego w Polsce

sinfonica.org.pl
kontakt@sinfonica.org.pl
tel. +48 669-65-1234

Kultura bez wsparcia zanika

TWOJA POMOC
MA ZNACZENIE
Mimo znacznego dorobku, twórczość i dokonania Zdzisława Szostaka pozostają
nieznane szerokiemu gronu odbiorców muzyki klasycznej. SINFONICA pragnąc zaradzić
temu stanowi rzeczy, będąc duchowym spadkobiercą Maestro, poprzez swoje aktywności
dąży do upowszechnienia jego dokonań.
Nasze cele, które zostały zawarte w statucie fundacji wymagają jednak dużych
nakładów organizacyjnych oraz finansowych.
W naszych planach znajduje się szereg przedsięwzięć. Wśród nich jest zorganizowanie
międzynarodowego konkursu dla młodych muzyków, połączonego
z festiwalem małych form muzyki klasycznej, będących w dorobku twórczym
Zdzisława Szostaka. Pragniemy także nagrać i wydać w formie płytowej duże utwory
symfoniczne autorstwa Maestro. Planujemy zrealizowanie wydawnictwa książkowego,
poświęconego Zdzisławowi Szostakowi.
Wiemy, że duże jest grono życzliwych osób i organizacji, które pragną przyłączyć się do
naszych działań. Podzielając nasz entuzjazm, zechciej zamanifestować przynależność do
tego grona i wesprzyj działania fundacji SINFONICA.
Każdy, nawet skromny udział w upowszechnianiu twórczości i dokonań
Zdzisława Szostaka jest dla nas znaczącym wsparciem.
Niniejsze słowa są zaproszeniem do współdziałania.
Nie określamy przy tym na jaki rodzaj wsparcia liczymy. Pozostawiamy to Państwa
wyborowi i możliwościom. Każda forma okazanej życzliwości będzie dla nas cenna.
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DZIĘKUJEMY, ŻE CHCESZ BYĆ Z NAMI!

