
  Czerpiąc wiele radości i satysfakcji z muzycznej pasji,  

jaką pielęgnujemy w sobie od kilkunastu lat, pragniemy  

przybliżyć Państwu piękno muzyki chóralnej różnych epok  

od renesansu po współczesność. Głęboka fascynacja muzyką  

idąca w parze z solidnym wykształceniem muzycznym oraz  

doświadczeniem chóralnym to atuty, które pozwalają widzieć  

w nas zespół o dużych możliwościach i rozległych perspekty-

wach. Naszym celem jest, by poprzez kontakt z muzyką nasi  

słuchacze czuli się po prostu szczęśliwsi. 



Zespół Wokalny Contento Core działa od jesieni 

2007 roku, skupiając zawodowych muzyków – 

absolwentów i studentów katowickiej Akademii 

Muzycznej, których łączy wspólne zamiłowanie do 

muzyki chóralnej. 

Rozległy wachlarz muzycznych zainteresowań sprawia, że zespół stale poszerza 

swój repertuar, w którym odnaleźć można utwory sakralne i świeckie niemalże 

wszystkich epok: od renesansu po muzykę współczesną. Szczególne jednak 

miejsce w repertuarze znajduje muzyka wokalna XVI, XVII i XVIII wieku, którą 

zespół wykonuje wedle idei wykonawstwa zgodnego historycznie. Zespół Con-

tento Core sięga również po muzykę polską tego okresu, co zaowocowało na-

graniem jego pierwszej płyty „Księga Psalmów w polskiej muzyce barokowej” 



 

Zespół koncertował 

m.in. w ramach: 

 

XXXVII Dni Muzyki 

Karola Szymanowskiego, 

Międzynarodowego 

Festiwalu im. Grzegorza 

Gerwazego Gorczyckiego 

Międzynarodowego Festi-

walu Gorczycki Antico e 

Moderno, Festiwalu Fide et 

Amore, Rybnickiego Festi-

walu Muzyki Dawnej, Gli-

wickich Spotkań 

Chóralnych Rybnickiej 

Jesieni Chóralnej, 17th 

International Kodály 

Symposium. 

Z a ł o ż y c i e l e m  i  k i e r o w n i k i e m 

artystycznym zespołu jest Maria 

Piotrowska-Bogalecka – absolwentka  

Akademii Muzycznej im. Karola Szyma-

nowskiego w Katowicach (dyrygentura 

chóralna i edukacja muzyczna) oraz 

Akademii Muzycznej w Krakowie (teoria 

muzyki). Studiowała również w Kodály 

Institute of the Liszt Ferenc Academy of 

Music, a swój dyrygencki warsztat stale 

doskonali w ramach kursów w kraju  

i zagranicą (m.in. Eric Ericson Masterc-

lass w Haarlem).  

Jest laureatką XI Ogólnopolskiego Kon-

kursu Dyrygentów Chóralnych w Pozna-

niu oraz stypendystką Ministra Kultury  

i Marszałka Województwa Śląskiego. 



  Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami naszej oferty,  

  uprzejmie prosimy o kontakt: 

 

 

     Maria Piotrowska-Bogalecka       Dawid Bonk 

     tel. 505 658 535             tel. 501 363 723 

     piotrowskabogalecka@gmail.com     dagit@wp.pl 

Oferujemy koncerty 

m.in. o następującej tematyce: 

 
 

  • Inspiracje kurpiowskie w muzyce chóralnej XX wieku  

  (Karol Szymanowski, Kazimierz Sikorski, Roman Maciejewski, Stanisław  

  Moryto, Romuald Twardowski) 

 

  • Ecce quomodo moritur Justus – koncert muzyki pasyjnej 

  (utwory o tematyce pasyjnej Heinricha Schütza, Thomasa Tallisa, Johanna  

  Hermana Scheina, Franciszka Liliusa, oraz kompozycje z cyklu Tenebrae  

  Responsoria na Wielki Tydzień Thomasa Luisa da Victoria i Carlo Gesualda  

  da Venosy) 

 

  • Ave dulcissima Maria – koncert muzyki o tematyce maryjnej 

  (m. in. utwory Claudio Monteverdiego, Carlo Gesualda da Venosy,  

  Heinricha Schütza oraz kompozytorów współczesnych: Henryka Mikołaja  

  Góreckiego, Arvo Pärta, Andrzeja Krzanowskiego, Pawła Łukaszewskiego,  

  Adriana Robaka) 

 

  • Biblijna Księga w muzyce dawnej i współczesnej 

  (kompozycje Mikołaja Zieleńskiego, Marcina Mielczewskiego, Heinrcha   

  Schutza, Johanna Scheina, Claudio Monteverdiego, Arvo Parta, Adriana  

  Robaka, Pawła Łukaszewskiego) 

 

  • Wybrane kantaty Jana Sebastiana Bacha, Dietericha Buxtehudego,  

  Georga Philippa Telemanna oraz Anthems Jerzego Fryderyka Haendla. 

 

  • Polska muzyka sakralna XVII i XVIII wieku 

  (m. in. utwory Franiciszka Liliusa, Marcina Mielczewskiego, Mikołaja  

  Zieleńskiego, Damiana Stachowicza, Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego) 
 

 

   


