06.07
Gedymin Grubba – organy /Gdańsk/
Ernis Asanaliev – skrzypce /Kirgistan/ (po raz pierwszy w Polsce!)

Kirgijska Ballada
Preludium w barokowym stylu
Georgi Muschel – Toccata
Fritz Kreisler – Preludium i Allegro w stylu Punyani
Gabriel Faure – Berceuse
Utwór Polski
Edward Elgar – Salut Amore
Nigel Hess – Ladies in Lavender

Ernis Asanaliev - Artysta Republiki Kirgiskiej, laureat międzynarodowych konkursów, profesor
nadzwyczajny Narodowego Konserwatorium Kirgiskiego - dyrygent i skrzypek koncertowy. Dyrektor
artystyczny i główny dyrygent Instytucji Państwowej „Manas Presidential Chamber Orchestra”.
Podstawową edukację muzyczną pobierał w dedykowanej szkole muzycznej dla dzieci uzdolnionych
im. M. Abdraeva w Biszkeku, klasa skrzypiec. Aby kontynuować naukę, E. Asanaliev wybrał kazachskie
Konserwatorium Narodowe im. Kurmangazy, gdzie był w klasie wspaniałego nauczyciela, profesora
D. Kaseinowa. Następnie odbył staż asystencki w Moskiewskim Konserwatorium im. P.I. Czajkowskiego
w klasie prof. A. Musakhodzhaeva. Ernis Asanaliev łączy owocną działalność pedagogiczną,
dyrygowanie i kierowanie orkiestrą z aktywną solową działalnością koncertową. Regularnie występuje
ze światowej klasy orkiestrami, takimi jak Orkiestra Prezydencka Kazachstanu, Orkiestra Kameralna
Filharmonii Moskiewskiej, Moskiewska Orkiestra Symfoniczna „Młoda Rosja”. Ściśle współpracował
ze znanymi dyrygentami – A. Dzhumakhmatovem i K. Moldobasanowem, a także T. Abdrashevem
i B. Musakhodzhaevą, F. Mansurowem, M. Gorensteinem i K. Orbelyanem, L. Svarovsky. Był
koncertmistrzem Światowej Orkiestry Symfonicznej Festiwalu im. R. Wagnera w Niemczech.
Z orkiestrą symfoniczną „Tekfen Filarmoni” E. Asanaliev występował w Niemczech, Belgii, Rosji,
Ukrainie, Ameryce, Turcji, Japonii i innych krajach.
Gedymin Grubba – (ur. 1981)
Uhonorowany w 2019 roku przez Prezydenta RP „KRZYŻEM ZASŁUGI” za międzynarodową działalność
kulturalną na rzecz Polski. Odznaczony w 2017 roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Odznaką Honorową „ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ”, a w 2020 odznaczeniem kościelnym „PRO
ECCLESIA ET POPULO” organista, kompozytor, dyrygent.
Jest jednym z najaktywniej koncertujących polskich organistów.
Regularnie koncertuje na wszystkich kontynentach.
Rocznie wykonuje ok. 100 koncertów na całym świecie! Do tej pory już pięciokrotnie okrążył kulę
ziemską z licznymi trasami koncertowymi po całej Europie (wielokrotnie), Ameryce Północnej
(sześciokrotnie, w tym aż 25 Stanów USA), Ameryce Południowej, Afryce Południowej, Azji
(trzykrotnie), Australii (czterokrotnie) i Oceanii (trzykrotnie).
W 2021 roku obchodził 25-lecie pracy artystycznej.
Do tej pory wykonał ponad 2.000 recitali.
W swoim dorobku posiada 20 pozycji płytowych, zrealizowanych również za granicą, w tym także płyty
DVD oraz wielopłytowe albumy. Posiada także nagrania radiowe i telewizyjne na całym świecie.
Prowadzi również regularnie kursy mistrzowskie interpretacji muzyki organowej na całym świecie.
Zasiada w jury konkursów organowych.

W 1999 zainicjował Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Katedrze w Pelplinie, którego
do dziś jest Dyrektorem. To jedna z największych obecnie imprez kulturalnych tego typu w Polsce
i Europie, skupiająca artystów i słuchaczy z całego świata.
Do tej pory Festiwal w ramach ok. 650 koncertów odbył się w ponad 70 miejscach na terenie 11 Diecezji
w 6 województwach z udziałem ponad 1.500 wykonawców!
Od 2003 Prezes Zarządu Fundacji Promocji Sztuki im. Gabriela Fauré, z którą organizuje
ok. 50 koncertów rocznie w całej Polsce i poza jej granicami.
Gedymin Grubba jest powoływany także w charakterze konsultanta oraz opiniuje i nadzoruje nowe
instrumenty organowe, różnego zakresu renowacje i rekonstrukcje organów w kraju i za granicą.
Oficjalna strona internetowa: www.gedymin.org

