
Nazwa instytucji: Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego 

adres: Lusławice 250, 32-840 Zakliczyn 

Nazwa akcji wakacyjnej: 7.Międzynarodowy Festiwal Muzyki EMANACJE  

Termin: (data, godzina i miejsce): Rozpoczęcie festiwalu 30 czerwca 2019 - zakończenie 1 września ( koncerty w każdy 
weekend wakacji ) w sumie 30 koncertów  

Opis: 

Festiwal EMANACJE jest wydarzeniem muzycznym niezwykłym pod względem bogactwa oferty koncertowej, wyjątkowości 
artystów wykonawców, a także zasięgu geograficznego. W ramach siódmej edycji Festiwalu, w okresie od czerwca do września 
2019 roku, na terenie całego województwa małopolskiego zostanie zaprezentowanych kilkadziesiąt koncertów. Sercem 
przedsięwzięcia i centrum festiwalowym jest Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach.  
Repertuar koncertów obejmuje recitale solowe, koncerty kameralne, jak również muzykę symfoniczną i jazz. Wykonawcami są 
znakomite zespoły orkiestrowe, dyrygenci, soliści i kameraliści oraz utalentowani i utytułowani artyści młodego pokolenia.  
Nazwa Festiwalu – EMANACJE – nawiązuje do początków drogi twórczej Patrona Europejskiego Centrum Muzyki w 
Lusławicach i światowej sławy kompozytora związanego z Krakowem i Małopolską – Krzysztofa Pendereckiego. Kariera Mistrza 
rozpoczęła się m.in. od potrójnego zwycięstwa w II Konkursie Młodych Kompozytorów Związku Kompozytorów Polskich w 1959 
roku. Wśród trzech zwycięskich utworów znalazły się „Emanacje” - kompozycja na 2 orkiestry smyczkowe 25-letniego wówczas 
Krzysztofa Pendereckiego. Nazwa EMANACJE wykorzystuje również symbolikę promieniowania muzyką wykonywaną i 
współtworzoną w Lusławicach, umożliwiając melomanom, mieszkańcom i gościom regionu obcowanie ze sztuką najwyższej 
jakości w najpiękniejszych zakątkach Małopolski.  
Wydarzenia festiwalowe kultywują to, co w duchu europejskiej tradycji najistotniejsze – spotkania z muzyką w relacjach: Artysta 

– Słuchacz, Mistrz – Uczeń, Doświadczenie – Młodość.  

EMANACJE to także festiwal – symbol: powiększającego się kręgu uczestników koncertów, ukazywania walorów i potencjału 

nowych ośrodków oraz dróg prowadzących od uznanych centrów życia muzycznego do nowych miejsc i odbiorców.  

Koncerty EMANACJI goszczą zarówno w salach znanych wszystkim melomanom, jak i miejscach zupełnie nowych na 

koncertowej mapie Małopolski. Każdy weekend miesięcy wakacyjnych jest okazją do uczestnictwa w prestiżowym wydarzeniu 

muzycznym odkrywającym często mniej znane perły małopolskiej architektury stanowiące o potencjale małopolskiego 

dziedzictwa kulturowego.  

Zapisy: www.emanacje.pl 

Odpłatność: bilety darmowe, ulgowe 10 zł, normalne 20 zł 


