
Sierpień w Domu Bretanii 

25.08. (sobota) g. 12.15, Pałac Działyńskich  

Koncert finałowy XIX Międzynarodowych Warsztatów Flażoletowych  
pod kierunkiem Malo Carvou z Bretanii 

 

Koncert jest efektem 4-dniowej pracy młodych utalentowanych muzyków z Malo 
Carvou, cenionym bretońskim flecistą znanym z gry w zespołach   Ozan Trio i JOA. 
Współpracuje z Nicolasem Evenem, Ronanem Bléjeanem, z Jamie McMenemym, Soïgiem 
Sibérilem, a także ze światowej sławy francuskim skrzypkiem, Gilles’em Apapem. Grając 
muzykę bretońską i irlandzką, Malo Carvou pozostaje otwarty na różne muzyczne wpływy, w 
tym muzykę klasyczną oraz  muzykę z różnych zakątków świata, m.in. z Europy Wschodniej, 
Bałkanów, Quebeku oraz na swing i gipsy jazz.  W programie koncertu wieńczącego warsztaty, 
z udziałem wszystkich uczestników, znajdzie się muzyka irlandzka, bretońska i wielkopolska. 

Wstęp wolny 

 
30.08. g. 18.00 

Literatura niepodległej Brazylii – Romantyzm - wykład Elżbiety Dolińskiej z 

cyklu „Portugalomania”  

Ogólny zarys historyczny, najważniejsi  autorzy, główne nurty literackie w Brazylii 

w Romantyzmu. 

Elżbieta Dolińska, architekt, lektorka i tłumaczka języka portugalskiego, 

pasjonatka kultury luzofońskiej. Doktoryzuje się z filologii portugalskiej na UAM. 

W serii comiesięcznych wykładów popularyzuje  kulturę krajów portugalskiego 

obszaru językowego.  



 

Do 12 września 

g. 18.00 

Wystawa Justyny Wojnowskiej pt. „Rennes-Poznań. Miasta w ruchu. Odsłona 4: Szkice 

miejskie”   

Justyna Wojnowska 

ukończyła Liceum Sztuk 

Plastycznych w Poznaniu 

i studiowała Historię 

sztuki na UAM. Swoje 

artystyczne pasje 

realizuje poprzez 

malarstwo, rysunek 

i fotografię. Maluje 

w różnych technikach, 

nierzadko mieszanych. 

Od dwóch lat jest 

zafascynowana urban 

sketchingiem, który 

skupia artystów 

zawodowych oraz 

amatorów rysowania na 

żywo scen ulicznych i architektury miejskiej. Artystka organizuje sesje urban sketchingu w Poznaniu. W 

2017 roku współpracowała w Poznaniu z Etiou, urban sketcherem z Rennes. W maju br. wyjechała na 

rezydencję artystyczną do Rennes na zaproszenie Association de Jumelage Rennes-Poznań i Domu 

Bretanii. Wystawa prezentuje jej prace, które powstały  w Rennes i w Poznaniu.  

Justyna Wojnowska jest autorką bloga pt. „Sketches of Travel. Szkice z podróży i nie tylko”  

 http://sketchesoftravel.blogspot.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dom Bretanii, Stary Rynek 37 (wejście od ul. Wielkiej), 61-772 Poznań 

www.dombretanii.org.pl 

http://sketchesoftravel.blogspot.com/

