Koncert inauguracyjny w nowej Filharmonii Szczecińskiej
5 września, 19:30
| 60-100 zł

ƒorte. ƒortissimo. ƒilharmonia
Koncert inauguracyjny w nowej siedzibie Filharmonii Szczecińskiej. Chór nasz wspólnie z
Chórem Akademickim im. profesora Jana Szyrockiego ZUT oraz Orkiestrą Symfoniczną
wykona Symfonię In principio Marka Jasińskiego.
W programie wieczornego koncertu:
•

Krzysztof Penderecki - Fanfara

•

Marek Jasiński - Symfonia „In principio”

•

Mieczysław Karłowicz - poemat symfoniczny „Powracające fale”

•

Ludwig van Beethoven - Symfonia nr 9 d-moll op.125
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–

prowadząca

(Inauguracion concierto)
https://www.youtube.com/watch?v=a5xJUECKBjg
http://radioszczecin.pl/4,115602,fanfara‐pendereckiego‐na‐inauguracji‐
filharmonii&idf=277022

fRadio Szczecin » Noticias »http://radioszczecin.pl/1,108876,sala-koncertowanowej-filharmonii-brzmi-perfekcy
más reciente »«mayores

Nueva sala de conciertos Filarmónica es perfecta. City presenta
los resultados de las mediciones acusticas
26/02/2014, 16:56 Autor: Tobias Madejski

•
A continuación, los estudiantes se sentaron en la sala del tribunal y aparecieron en el escenario altavoz
poligonal especial. Foto. Lucas Szełemej [Radio Szczecin]
La nueva sala de conciertos en Szczecin con una acústica perfecta - cuenta con una ciudad que acaba
de presentar el acta de la prueba de sonido. Estos se llevaron a cabo a mediados de enero. A
continuación, los estudiantes se sentaron en la sala del tribunal y aparecieron en el escenario altavoz
poligonal especial.

Destacado filarmónicas [FOTOS, VIDEO]
-Blanco rojo de la bandera, colores Floating Garden y blanco en diferentes tonos. Intentos en curso para
iluminar la nueva Filarmónica de Szczecin.
Nueva filarmónica destacó. Por ahora, la prueba
¿Cuál es la nueva sala de conciertos Filarmónica? Se comprueba especialistas [FOTOS]

En este documento, se lee que todos los parámetros, entre otros, Sonido fuerza y tiempo de reverberación en la
sala, que era el público, se han cumplido. Acústica Marek Gniewek-Wegrzyn escribió en el acta que los
resultados "son muy consistentes con las hipótesis." acústica de diseño español Higini Arau observa, sin
embargo, que la calidad del sonido en el Philharmonic Hall Szczecin se puede comparar con la de la sala de
conciertos Musikverein de Viena, que fue el modelo para el objeto en Szczecin. Más pequeña de las dos
llamadas salas de diseño "un pequeño diamante." A su vez, la acústica Eve Więckowska-Kosmala, un pequeño
hall define como "'gloria'. primer concierto en la nueva Filarmónica se celebrará en septiembre.El costo de su
construcción es de 118 millones de dólares. Vea los resultados de las pruebas de sonido.
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Nowa filharmonia jest idealna. Znamy już wyniki badań
akustycznych
pau
26.02.2014 , aktualizacja: 26.02.2014 15:02
A A A Drukuj

Budynek nowej filharmonii (Fot. Cezary Aszkiełowicz / Agencja Gazeta)

Pierwsza seria badań akustyki odbyła się w listopadzie ubiegłego roku, druga - z
udziałem publiczności - w styczniu tego roku

Biuro prasowe urzędu miasta w środę po południu przekazało nam protokół z badań .
Reprezentujący projektanta Higini Arau zanotował: "Nie spodziewałem się tak dobrego,
matematycznego spełnienia projektowanym parametrów (...). Sala symfoniczna stanowi
bardzo dobry efekt współpracy architektów i akustyków. Jest piękna architektonicznie i
bardzo dobra akustycznie".
Ekspert ds. akustyki Ewa Więckowska-Kosmala stwierdziła: "Obie sale są wspaniałe,
pomierzone parametry mieszczą się idealnie, perfekcyjnie w założeniach".
Część komisji zwraca uwagę, że konieczne jest jeszcze - i to jak najszybsze przeprowadzenie prób akustycznych z udziałem orkiestry symfonicznej.
Budowa siedziby Filharmonii Szczecińskiej ma zakończyć się w marcu, pierwsze koncerty
odbędą się we wrześniu.
Cały
tekst: http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34959,15529861,Nowa_filharmonia_jest_idealna__Znamy_juz_
wyniki_badan.html#ixzz3CFLjborK
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Próby akustyczne w głównej sali koncertowej nowej filharmonii (Fot. Cezary Aszkiełowicz / Agencja Gazeta)

•

•

Zobacz zdjęcia (20)

- Pierwsza seria badań akustyki odbyła się w końcówce listopada, kiedy jeszcze na sali nie
było foteli. W tej serii mierzymy jakość akustyki wnętrza już w wykończonej sali - mówi dr
inż. Piotr Kozłowski, kierownik badań akustycznych z Katedry Akustyki i Multimediów
Politechniki Wrocławskiej (m.in. badał wcześniej akustykę w Filharmonii Podlaskiej
w Białymstoku).
ep

17.01.2014 , aktualizacja: 17.01.2014 11:11
A A A Drukuj

Próby akustyczne w głównej sali koncertowej nowej filharmonii (Fot. Cezary Aszkiełowicz / Agencja Gazeta)

•
Cały
tekst: http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34939,15288980,Tysiac_studentow_i_kosmiczne_dzwieki_w_no
wej_filharmonii.html#ixzz3CFN9B8ua

Studenci musieli zachowywać się tak jak na koncercie: mieli wyłączone komórki i inne
urządzenia elektroniczne, siedzieli cicho.
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Archiwum > 2014 > 02 > 26 > Kultura
> Perfekcja w filharmonii
Perfekcja w filharmonii
Dodano: 2014-02-26 14:40:49

Są już wyniki badań akustycznych, przeprowadzonych w nowym gmachu
Filharmonii Szczecińskiej. Potwierdzają one, że obie sale spełnią oczekiwania
najbardziej wymagających melomanów.
Projektant akustyki, Higini Arau podsumowuje badania: - W sali symfonicznej, czas
pogłosu został zrealizowany z dokładnością do 0,01 sekundy. Parametry siły i
równomierności dźwięku są bardzo dobre. Czas opóźnienia wczesnych odbić i
współczynnik odbić bocznych można porównać z salą koncertową Musikverein we
Wiedniu, która stanowiła wzorzec dla projektu. Sala kameralna jest jak mały diament,
nie ma w niej nawet setnej sekundy odchyłki od projektowanego czasu pogłosu. Obie
sale są perfekcyjne.
Badania akustyczne przeprowadzano na początku roku, w pustej sali i z udziałem
publiczności. Od ich powodzenia zależny był m.in. termin oddania inwestycji.

Według założeń, nowa filharmonia ma być gotowa do końca marca. Inauguracja
zaplanowana jest na wrzesień.
(kas)
Na zdjęciu: Próby akustyczne z udziałem studentów ZUT przeprowadzono w styczniu
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Tenemos la sala de conciertos
perfecta
Cały tekst przeczytasz na stronie: http://szczecin.blogx.pl/2014/02/27/mamyidealna-filharmonie/
Tenemos la sala de conciertos perfecta Varios | 0 acústica , sala de conciertos ,
Szczecin Filarmónica , el Musikverein , Viena Ya se conocen los resultados de
pruebas acústicas, que se llevaron a cabo en el edificio de la nueva Filarmónica
de Szczecin. Pasó el examen con nota. La nueva sala de conciertos es ideal en
términos de acústica. Publicidad El tiempo de retardo de las primeras
reflexiones y reflexiones factorizar lado es comparable a la sala de conciertos
Musikverein de Viena, que fue el modelo para el diseño de Szczecin. De
acuerdo con la acústica de diseño, Higini Arau, las dos salas de conciertos son
perfectas. Me pregunto lo que Krzysztof Penderecki, quien hace unos meses
criticó la sala de conciertos de la nueva filarmónica ... Leer también Nueva
Filarmónica de miles de luces brillan 25 Szczecin Filarmónica - que se puede
escuchar en el sitio? - Gorecki, Lukaszewski y Báltico Orquesta Neopolis
Warbud SA construirá una sala de conciertos Filarmónica brilla - está probando
la iluminación Lanzamiento del proyecto "Taza de la música Gombrowicz"
Conductores ebrios NO! Para la construcción de la Filarmónica de Szczecin fotos
Cały tekst przeczytasz na stronie: http://szczecin.blogx.pl/2014/02/27/mamyidealna-filharmonie/
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http://gazetaszczecinska.pl/?p=10386
Są już wyniki badań akustycznych, przeprowadzonych w nowym gmachu Filharmonii Szczecińskiej.
Potwierdzają one, że obie sale spełnią oczekiwania najbardziej wymagających melomanów.
Projektant akustyki, Higini Arau podsumowuje badania: – W sali symfonicznej, czas pogłosu został
zrealizowany z dokładnością do 0,01 sekundy. Parametry siły i równomierności dźwięku są bardzo dobre.
Czas opóźnienia
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

"Cacuszko, mały diament"

__

środa, 26, luty 2014 Filharmonia Szczecińska
http://24kurier.pl/Archiwum/2014/02/26/Kultura/Perfekcja-w-filharmonii

Znane są już wyniki badań akustycznych nowej szczecińskiej Filharmonii. Poniżej
przedstawiamy spisany fragment protokołu.
Podsumowanie wyników badań oraz wizytacji na budowe przez Projektanta akustyki
Higini Arau:

- Wykonawca przekazał wyniki badań akustycznych sal koncertowych po montażu foteli, z
publicznością oraz bez publiczności. Dodatkowo w dniu dzisiejszym odbyło się badanie
odsłuchowe propagacji dźwięku generowanego przez muzyków grających na skrzypcach,
altówce i klarnecie. Nie spodziewałem się tak dobrego, matematycznego spełnienia
projektowanych parametrów.
Projektowany czas pogłosu dla Sali Symfonicznej z publicznością został zrealizowany z
dokładnością do 0,01 s.
Parametr siły dźwięku: ok. 6 - jest bardzo dobry. Równomierność dźwięku - bardzo dobra.
Wszystkie parametry zostały spełnione. Czas opóźnienia wczesnych odbić i współczynnik
odbić bocznych można porównać z salą koncertową Musikverein w Wiedniu, która
stanowiła wzorzec dla tego projektu.
Jestem szczególnie zadowolony, że w sali szczecińskiej udało się osiągnąć nieznaczną
różnicę czasu pogłosu między salą pustą i pełną.
Podsumowując: moim zdaniem sala symfoniczna stanowi bardzo dobry efekt współpracy
architektów i akustyków - jest piękna architektonicznie i bardzo dobra akustycznie.

Sala kameralna Jest jak mały diament - tu nie ma nawet setnej sekundy odchyłki do
projektowanego czasu pogłosu: 1,5 s. Obie sale są perfekcyjne. Muzycy grający w obu
salach również byli zadowoleni. Sale różnią się parametrami, gdyż sala duża projektowana
była dla orkiestry 50-100 osobowej, natomiast sala mała - dla maksymalnie 20 muzyków.

Opinia Ewy Więckowskiej-Kosmala - eksperta ds. akustyki ze strony Zamawiającego:
- Obie sale są wspaniałe, wszystkie pomierzone parametry mieszczą się idealnie,
perfekcyjnie w założeniach. Mała sala jest cacuszkiem, między innymi ze względu na
żywość dźwięku.
Jacek Lenart:
- Sala symfoniczna ma tak precyzyjny dźwięk, że będzie to wyróżnikiem tej sali, będzie
można wykorzystywać ją do nagrań. Aby zweryfikować energię dźwięku w sali
symfonicznej, należy odbyć próbę orkiestrową w możliwie szybkim terminie, skoro teraz to
nie było możliwe.

Ewa Więckowska-Kosmala:
- Potwierdzam, że charakterystyka akustyczna sali, jej czytelność, jest znakomita do
nagrań. W Sali Symfonicznej należy jeszcze przeprowadzić w możliwie krótkim czasie
subiektywne próby akustyczne z pełnym składem orkiestry.
Akustyk inżyniera Marek Gniewek-Węgrzyn:
- Wyniki badań są nadspodziewanie zgodne z założeniami, nie spodziewałem się tak
wysokiej zgodności.

___________________________________________________________

"¡Gloria, un pequeño diamante"
Miércoles, 26 de febrero 2014 Szczecin Filarmónica

Son ya conocidos los resultados de pruebas acústicas de la nueva Filarmónica de
Szczecin. A continuación se muestra una pieza escrita protocolo.
Resumen de los resultados de investigación y visitas a construir la acústica Higini
Arau Designer:

- El contratista presentó los resultados de las salas de conciertos acústicos después de
escaños de la asamblea, con el público, y sin público. Además, ha mantenido hoy una
propagación del sonido prueba de escucha generado por músicos que tocan el violín, la
viola y clarinete. No me esperaba una buena matemática tal diseñado para cumplir con los
parámetros.
Tiempo de reverberación Diseñado para Symphony Hallcon la audiencia se realizó con
una precisión de 0,01 s.
Parámetro de Volumen: aprox. 6 - es muy bueno. Uniformidad de sonido - muy bueno. Se
han cumplido todos los parámetros. El tiempo de retardo de los reflejos y reflexiones
temprano factor de lado se puede comparar con la sala de conciertos de la Musikverein de
Viena, que fue el modelo para este proyecto.
estoy especialmente satisfecho de que la sala de Szczecin logró alcanzar una ligera
diferencia temporal entre la cámara reverberante vacío y lleno.
resumen, en mi opinión salón Symphony es un muy buen resultado de la cooperación
entre los arquitectos y especialistas en acústica - es hermosa arquitectura y acústica muy
buena.

Sala de cámara es como un pequeño diamante - no hay ni siquiera una centésima de
segundo desvío a la propuesta de tiempo de reverberación de 1,5 s Las dos habitaciones
son perfectas.. Músicos tocando en ambas habitaciones estaban también
satisfechos. Reunión diferentes parámetros, ya que era una habitación grande diseñado
para la orquesta 50-100 plazas, mientras que la habitación un poco - con capacidad para
20 músicos.
. Dictamen Eve Więckowska-Kosmala - experto Acústica del Empleador:
- Tanto las habitaciones son grandes, todos los parámetros medidos son perfectamente,
perfectamente en suposiciones. La pequeña habitación es cacuszkiem, entre otras cosas,
debido a la intensidad del sonido.

Jacek Lenart:
- Salón de sonido sinfónico es tan precisa que será una característica de esta habitación,
usted será capaz de usarlo para la grabación. Para comprobar la energía del sonido en la
sala de orquesta sinfónica debe tomar el examen lo más rápido posible, ya que ahora no
era posible.

Ewa Więckowska-Kosmala:
- Confirmar que las características acústicas de la sala, su legibilidad, es excelente para la
grabación. El Symphony Hall aún debe llevarse a cabo en el menor acústica subjetiva
posible contrarreloj con la composición completa de la orquesta.
Ingeniero acústico Marcos Gniewek-Wegrzyn:
- Los resultados son muy consistentes con las hipótesis, no me esperaba un alto
cumplimiento de tales.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fotos de Darrell Ang
Volver al álbum
Anterior · Siguiente

Darrell Ang
The geniuses behind the new Szczecin Philharmonnic Hall: Higini Arau (acoustician) and
Agnieska Samsel (architect). — con Higini Arau y Agnieska Samsel en Filharmonia im.
Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.
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Filharmonia Szczecińska ma
doskonałą akustykę. Opinia
ekspertów
Czwartek [27.02.2014, 20:58]

Znane są już wyniki badań akustycznych nowej szczecińskiej Filharmonii.
Wykonawca przekazał wyniki testó sal koncertowych po montażu foteli, z
publicznością oraz bez publiczności. Dodatkowo wykonano badanie odsłuchowe
propagacji dźwięku generowanego przez muzyków grających na skrzypcach,
altówce i klarnecie.

- Nie spodziewałem się tak dobrego, matematycznego spełnienia projektowanych
parametrów. Czas opóźnienia wczesnych odbić i współczynnik odbić bocznych można
porównać z salą koncertową Musikverein we Wiedniu, która stanowiła wzorzec dla tego
projektu – napisał w opinii Dr. Higini Arau, akustyk z Barcelony.
- Jestem szczególnie zadowolony, że w sali szczecińskiej udało się osiągnąć nieznaczną
różnicę czasu pogłosu między salą pustą i pełną. Moim zdaniem sala symfoniczna stanowi
bardzo dobry efekt współpracy architektów i akustyków – jest piękna architektonicznie i
bardzo dobra akustycznie – dodał specjalista.
- Sala kameralna jest jak mały diament – nie ma nawet setnej sekundy odchyłu od
projektowanego czasu pogłosu. Muzycy grający w obu salach również byli zadowoleni
podsumował.
Zobacz także:

900 studentów badało akustykę filharmonii
Zakończyły się badania akustyczne w nowym obiekcie szczecińskiej Filharmonii. W
pomiarach brało udział ponad 900 studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego.

Test oświetlenia filharmonii!
Na początku tygodnia rozpoczęły się testy oświetlenia Filharmonii Szczecińskiej!
Biała powierzchnia elewacji ma być podświetlona jednokolorowo. Tylko podczas
specjalnych okazji na ścianach będą wyświetlane kolorowe iluminacje.
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Nowa filharmonia jest idealna
[ DLO SZ ] - Strony Lokalne Szczecin PAU 27-02-2014

Znamy już wyniki badań akustycznych przeprowadzonych w nowym budynku. Pierwsza seria testów odbyła się
w listopadzie ubiegłego roku, druga - z udziałem publiczności - w styczniu tego roku. Biuro prasowe Urzędu
Miasta w środę po południu rozesłało do mediów protokół z badań. Reprezentujący projektanta Higini Arau
zanotował: "Nie spodziewałem się tak dobrego, matematycznego spełnienia projektowanym parametrów." Część
komisji zwraca uwagę, że konieczne jest jeszcze - i to jak najszybsze Znamy już wyniki badań akustycznych
przeprowadzonych w nowym budynku. Pierwsza seria testów odbyła się w listopadzie ubiegłego roku, druga - z
udziałem publiczności - w styczniu tego roku. Biuro pras
__________________________________________________________________________

La nueva sala de conciertos es ideal
[DLO SZ] - Páginas Local Szczecin PAU 27-02-2014

Ya sabemos los resultados de las pruebas acústicas realizadas en el nuevo edificio. La primera serie de
pruebas se llevó a cabo en noviembre del año pasado, el segundo - con participación del público - en enero de
este año. La oficina de prensa del Ayuntamiento el miércoles por la tarde envió a los medios de comunicación el
protocolo del estudio. En representación de la diseñadora Higini Arau escribió: "No me esperaba un buen
encuentro como matemático de los parámetros previstos." Algunos Comité toma nota de que todavía es
necesario - y tan pronto como sea posible Ya sabemos los resultados de las pruebas acústicas realizadas en el
nuevo edificio. La primera serie de pruebas se llevó a cabo en noviembre del año pasado, el segundo - con
participación del público - en enero de este año. Prensas de oficina
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ULTIMAS OBRAS (INCO 70.4)
•

29 mayo, 2013La filarmónica de Szczecin (Polonia). Sistemas multicapa de alto
rendimiento acústico y térmico para fachada y cubierta.La filarmónica de Szczecin,

diseñada por el estudio Barozzi Veiga, se presenta como el nuevo icono de la ciudad y un referente
dentro y fuera de Polonia.

La filarmónica de Szczecin (Polonia), diseñada por el estudio Barozzi Veiga, se presenta
como el nuevo icono de la ciudad y un referente dentro y fuera de Polonia. Consta de dos
salas de conciertos con capacidad para 951 y 192 asistentes.
La cubierta ha sido diseñada, calculada y ejecutada por Monobi, empresa especialista en
soluciones acústicas, con patente para cada una de las tres soluciones que presenta la
envolvente del edificio.
Estas soluciones van de 54 a 67 dB de aislamiento acústico.
La cubierta se resuelve mediante un sistema multicapa compuesto por diferentes perfiles
metálicos que, aunando un gran confort térmico y acústico, permiten la perfecta adaptación
a la compleja geometría de la cubierta. Dicho sistema de alto rendimiento térmico y
acústico, permite cumplir las exigentes condiciones requeridas en este tipo de edificación.
(Transmitancia térmica U = 0,18 W/m²K )
La cubierta está compuesta en un primer lugar por el perfil INCO 72.1 Bandeja, su principal
función es la de resistir los esfuerzos transmitidos a la cubierta. Además debido a su
geometría, permite alojar en su interior los distintos tipos de aislamientos necesarios.
Perpendicularmente se dispone el perfil intermedio INCO 30.5, sobre éste unos perfiles Z
separadores, y finalmente el perfil exterior de la cubierta, como por ejemplo el perfil INCO
70.4.
OBRA:

Filarmónica de Szczecin

LUGAR:

Szczecin (Polonia)

Constructor
cubierta:

Monobi Inversions S.L.

PERFILES:

INCO 72.1 , INCO 30.4 e INCO 70.4

DATOS TÉCNICOS:

3000 m² de INCO 72.1 de espesor 1.2 mm en galvanizado, 3000m²
de INCO 30.4 de espesor 1.2 mm en galvanizado y 700m² de INCO
70.4 espesor 1.2mm galvanizado en la zona de canales.
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26 luty 2014 22:19:39 Aktualności
Są już wyniki badań akustycznych, przeprowadzonych w nowym gmachu Filharmonii Szczecińskiej.
Potwierdzają one, że obie sale spełnią oczekiwania najbardziej wymagających melomanów. Projektant
akustyki, Higini Arau podsumowuje badania: - W sali symfonicznej, czas pogłosu został zrealizowany z
dokładnością do 0,01 sekundy. Parametry siły i równomierności dźwięku są bardzo dobre. Czas
opóźnienia Artykuł na Perfekcja w filharmonii.
Wszystkie aktualności

26 luty 2014 22:19:39

MŚ siatkarzy 2014. Polska znów bliska perfekcji
9.004697 02 wrzesień 2014 22:18:29 Aktualności Sport.pl

Sport

02 wrzesień 2014 22:18:29

Filharmonia oblężona
2.215005 10 sierpień 2014 13:01:41 Aktualności

Olbrzymie zainteresowanie szczecinian wzbudza inauguracja sezonu w nowym gmachu Filharmonii
Szczecińskiej. Świadczą o tym choćby wyniki sprzedaży biletów: niemal cała pula wejściówek na
tygodniowy cykl wrześniowych imprez rozeszła się w dwa dni! - Najszybciej, po dwóch godzinach od
uruchomienia kas, rozeszły się bilety na pierwszy koncert „Maestoso. Kaspszyk/Strusińska. Symfonicznie"
Wszystkie aktualności

10 sierpień 2014 13:01:41

Filharmonia nie zaświeciła
1.7335922 05 maj 2014 22:22:02 Aktualności

Drugiego i trzeciego maja nowy budynek Filharmonii Szczecińskiej miał być oświetlony w specjalny
sposób. I był. Ale tylko drugiego maja. Biuro Prasowe Urzędu Miasta zapraszało szczecinian na to
wydarzenie następująco: "Podczas majówki podziwiać będzie można również specjalne oświetlenie
gmachu budynku nowej Filharmonii Szczecińskiej – w piątek, 2 maja od godz. 21.00 do północy
Wszystkie aktualności

05 maj 2014 22:22:02

Kolory filharmonii
1.7335922 28 marzec 2014 12:35:58 Aktualności

Kilkadziesiąt minut trwały w czwartek próby iluminacji nowego gmachu Filharmonii Szczecińskiej. Mimo
przenikliwego chłodu, obserwował je spory tłum mieszkańców miasta. Elewację podświetlono na trzy
sposoby: w klasycznej bieli (która ma być docelowym kolorem budynku), w barwach Floating Garden i
narodowych, biało-czerwonych. Oficjalna inauguracja nowej siedziby Filharmonii Szczecińskiej
Wszystkie aktualności

28 marzec 2014 12:35:58

Podświetlą filharmonię
1.7335922 27 marzec 2014 11:28:18 Aktualności

Dzisiaj (czwartek) wieczorem oglądać można będzie bardzo ciekawy spektakl: na godz. 19 zaplanowane
są próby oświetlenia elewacji nowej Filharmonii Szczecińskiej. Według zapowiedzi to już jeden z ostatnich
sprawdzianów iluminacji budynku. Jak zapewniają przedstawiciele biura Estudio Barozzi Veiga, twórców
projektu filharmonii, docelowym kolorem efektownego gmachu ma być biel, jednak na
Wszystkie aktualności

Próby w filharmonii
1.7335922 17 marzec 2014 13:34:58 Aktualności

27 marzec 2014 11:28:18

W nowym budynku Filharmonii Szczecińskiej trwają próby. To co prawda nie są jeszcze przymiarki
muzyków do koncertu symfonicznego, ale testowanie oświetlenia gmachu. Być może to wieczorne oblicze
przekona sceptyków, którzy wieszają psy na obiekcie zaprojektowanym przez Hiszpanów. (szymw)
Wszystkie aktualności

17 marzec 2014 13:34:58

Perfekcja w filharmonii
1.7335922 27 luty 2014 01:28:24 Aktualności kulturalne

Są już wyniki badań akustycznych, przeprowadzonych w nowym gmachu Filharmonii Szczecińskiej.
Potwierdzają one, że obie sale spełnią oczekiwania najbardziej wymagających melomanów. Projektant
akustyki, Higini Arau podsumowuje badania: - W sali symfonicznej, czas pogłosu został zrealizowany z
dokładnością do 0,01 sekundy. Parametry siły i równomierności dźwięku są bardzo dobre. Czas
opóźnienia
Kultura

27 luty 2014 01:28:24

Rozenek: Mam dość perfekcji!
1.7335922 27 grudzień 2013 11:44:09 Wiadomości Fakt.pl

Od kiedy Małgorzata Rozenek pojawiła się na antenie TVN, wszyscy widzą w niej perfekcyjną panią domu,
którą celebrytka co tydzień kreuje na ekranie. Ale gwiazda ma już dość tej łatki
Wszystkie aktualności

27 grudzień 2013 11:44:09

Filharmonia jednak w bieli
1.7335922 19 grudzień 2013 17:14:38 Aktualności

Niebieski i czerwony. Te dwa kolory rozświetliły w ubiegłym tygodniu budynek nowej szczecińskiej
filharmonii. Próba iluminacji natychmiast wywołała mnóstwo komentarzy, w większości negatywnych.
„Wieś tańczy i śpiewa"- to jedna z najłagodniejszych opinii o próbnym oświetleniu powstającego obiektu.
Czy zamiast surowej, eleganckiej bieli, bryła, która właśnie otrzymała nagrodę
Wszystkie aktualności

19 grudzień 2013 17:14:38

__________________________________________
26 de febrero 2014 10:19:39 pm Noticias
Tienen los resultados de la investigación acústica realizada en el nuevo edificio de la Filarmónica de
Szczecin. Confirman que las dos salas cumplen las expectativas de los amantes de la música más
exigentes. La acústica de diseño conseguida por, Higini Arau, resume el estudio: - La sala sinfónica,
el tiempo de reverberación se llevó a cabo con una precisión de 0.01 segundos. Los parámetros de
resistencia y uniformidad de sonido son muy buenos. Artículo de Time Delay en la perfección en la
Filarmónica.
Todas las noticias

26 de febrero 2014 10:19:39 pm

Filarmónica en estado de sitio
2.215005 10 de agosto 2014 01:01:41 pm Noticias

Szczecin despierta gran interés en la inauguración del nuevo edificio de la Filarmónica de Szczecin. Por lo
tanto, para las ventas de boletos ejemplo: casi toda la piscina pasa al ciclo semanal de los
acontecimientos de septiembre repartidas en dos días! - El más rápido, dos horas después del comienzo
de dinero en efectivo, se agotaron las entradas para el primer concierto "Maestoso. Kaspszyk /
Strusińska. Symfonicznie "
Todas las noticias

10 de agosto 2014 01:01:41 pm

Perfección en la Filarmónica
1.7335922 27 de febrero 2014 01:28:24 Noticias Cultural
Tienen los resultados de la investigación acústica realizada en el nuevo edificio
de la Filarmónica de Szczecin.Confirman que las dos habitaciones cumplen las
expectativas de los amantes de la música más exigentes. La acústica de
diseño, Higini Arau resume el estudio: - La sala sinfónica, el tiempo de
reverberación se llevó a cabo con una precisión de 0.01 segundos. Los
parámetros de resistencia y uniformidad de sonido son muy buenos. Tiempo de
retardo
Cultura

27 de febrero 2014 01:28:24

04.09.2014 14:29

NFP 05 09 2014 EWA STRUSINSKA INTERVIEW.mp3
Designed by Spanish architects and built partly with EU funds, it is a
spectacular project, seating 1, 200 in its two concert venues, and having all the
state-of-the-art facilities.
Interviewed shortly before the inaugural concert, Ewa Strusinska, Music
Director of the Szczecin Philharmonic Orchestra, says; “All my players are over
the moon with the possibilities and chances we’d been given. Acoustics-wise,
our hall stands the chance to become one of the best concert halls in this part
of the world’.
Ewa Strusinska is one of Europe’s leading women conductors. From 2008 to
2010 she held the position of Assistant Conductor of the Halle Orchestra in
Manchester.
- See more at:
http://www.thenews.pl/1/6/Artykul/180725,Szczecin-gets-new-concerthall#sthash.qIl56Xrn.dpuf

Szczecin gets new concert hall
PR dla Zagranicy
Peter Gentle 04.09.2014 14:29

•

NFP 05 09 2014 EWA STRUSINSKA INTERVIEW.mp3

Designed by Spanish architects and built partly with EU funds, it is a spectacular
project, seating 1, 200 in its two concert venues, and having all the state-of-the-art
facilities.
Interviewed shortly before the inaugural concert, Ewa Strusinska, Music Director of the
Szczecin Philharmonic Orchestra, says; “All my players are over the moon with the
possibilities and chances we’d been given.
Acoustics-wise, our hall stands the chance to become one of the best concert halls in
this part of the world’.
Ewa Strusinska is one of Europe’s leading women conductors. From 2008 to 2010 she
held the position of Assistant Conductor of the Halle Orchestra in Manchester.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
hace 6 horas · Editado
Z wczorajszej próby z Darrell Ang i naszą Orkiestrą Symfoniczną
w #NowaFilharmonia za Szczecin Floating Garden: "- Muzycy orkiestry muszą
się
jeszcze do grania w tej nowej sali przyzwyczaić, ale już słychać, że z każdego
miejsca na sali odb..

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinieha compartido un enlace
a través de BRYŁA.
24 de mayo · Editado
„W ciągu siedmiu lat Szczecin dokonał rzeczy wyjątkowej - stworzył budynek na
miarę architektonicznej ikony. Polskie miasta powinny czerpać garściami z tego
doświadczenia”.
Polecamy relację z #NowaFilharmonia od BRYŁA.pl.
Tytułu "Makabryły" raczej nie będzie
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Filharmonia w Szczecinie zachwyca! Zajrzeliśmy do środka [ZDJĘCIA]
www.bryla.pl
W ciągu siedmiu lat Szczecin dokonał rzeczy wyjątkowej - stworzył budynek na
miarę architektonicznej
ikony w światowym wydaniu. Polskie miasta powinny czerpać garściami z tego
doświadczenia

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34959,16594216,Filharmonia_juz_gra__Ro
zpoczal_sie_koncert_inauguracyjny.htm
Filharmonia już gra! Rozpoczął się koncert inauguracyjny
EWA PODGAJNA

05.09.2014 , aktualizacja: 05.09.2014 20:50
A A A Drukuj

Inauguracja działalności Filharmonii Szczecińskiej w nowym gmachu (CEZARY ASZKIEŁOWICZ)

•
•

Zobacz zdjęcia (5)

Stało się - nowa Filharmonia Szczecińska rozpoczęła działalność. Na inaugurację
zjechali znakomici goście. - W tej chwili to najlepsza akustyczna nowa sala w
naszym kraju - mówi Jacek Kaspszyk, najwybitniejszy polski dyrygent, dyrektor
artystyczny Filharmonii Narodowej w Warszawie

W piątek wieczorem pierwsi goście i melomani koncertu inauguracyjnego zajęli miejsca w
złotej sali nowego gmachu filharmonii. Wśród nich prezydent RP Bronisław Komorowski,

ministrowie kultury, obrony i zdrowia, dyrektorzy instytucji kulturalnych z całego kraju, a
także architekci gmachu. Orkiestra Filharmonii Szczecińskiej i chóry: Akademicki ZUT,
Akademii Morskiej, Collegium Maiorum ZUT w gotowości czekały na wykonanie "Fanfary"
skomponowanej przez Krzysztofa Pendereckiego, fragmentów symfonii "In principio"
szczecińskiego kompozytora Marka Jasieńskiego, a także IX Symfonii
Ludwiga van Beethovena. Najpierw pod dyrekcją pierwszej dyrygent filharmonii Ewy
Strusińskiej, a potem Jacka Kaspszyka, dyrektora Filharmonii Narodowej. Koncert trwa.

Jakościowy skok
- To jest budynek, który pełnię pokazuje po zajściu słońca, kiedy zaczyna zyskiwać walor
prawdziwego brylantu - mówiła jeszcze przed koncertem podczas spotkania z
dziennikarzami minister kultury Małgorzata Omilanowska. - Stanął w miejscu
przedwojennego Konzerthausu. W bardzo dobrym miejscu. Szczecinprzestaje mieć
problem z niemiecką tożsamością miasta. Muzyczny genius loci zagości także w tych
murach.
Złotą salę symfoniczną nazwała jednym z najpiękniejszych wnętrz instytucji kultury w
Polsce ostatnich lat. - Dzięki nowej siedzibie Filharmonia w Szczecinie ma szansę na
absolutnie nieporównywalny z niczym jakościowy skok w swoim funkcjonowaniu,
umożliwiający rozpostarcie skrzydeł orkiestrze i dyrekcji - zawyrokowała. - To miejsce
zafunkcjonuje jako jedno z najważniejszych ośrodków muzycznych Europy ŚrodkowoWschodniej. Przygraniczna lokalizacja Szczecina zadecyduje, że nie tylko cała Polska
będzie chciała przyjeżdżać tutaj na dobre koncerty, ale i sąsiedzi z Niemiec i
Skandynawowie. Do Opery Podlaskiej bilety kupują Białorusini i Litwini.

Najlepsza sala w Polsce
- W tej chwili to najlepsza akustyczna nowa sala w naszym kraju - ocenił Jacek Kaspszyk. Znalazłem tu też wspaniałą orkiestrę, która z takim entuzjazmem pracuje, że ma szansę
być jedną z lepszych orkiestr europejskich. Na pewno chciałbym tu wrócić zadyrygować,
pokazać salę swojej orkiestrze. Sala z zewnątrz jest kontrowersyjna, ale to jest jej wielką
zaletą, bo nikt tego miejsca nie zignoruje, ale na pewno będzie przyciągało.
Na pytanie, jak zachęcić ludzi, żeby przychodzili do nowej filharmonii, odpowiedział: - Nie
kombinować, tylko stawiać na jakość. I dawać ludziom różnorodność. I nie ma obawy, że
sala będzie pusta. W tej sali możecie mieć swoją publiczność i berlińską.
Wybudowaną filharmonię zobaczył po długiej przerwie Fabrizio Barozzi, jeden z jego
architektów: - To budynek, który pragnie się wtopić w otoczenie, ale z drugiej strony ma
ambicje być czymś z przyszłości. Nasz projekt tworzy most między miastem nieistniejącym
i jego historią a przyszłością - tłumaczy - Wewnątrz sala koncertowa odnosi się do tradycji
historycznych tego typu audytoriów, ale z drugiej strony wykorzystuje wszystkie nowe
możliwości naszych czasów.

Tydzień koncertów
Instytucja świętować będzie inaugurację przez tydzień. W sobotę zaprezentuje się
Pasadena Roof Orchestra z Londynu. Niedziela to dzień dla dzieci, które zobaczą

multimedialny koncert. Na finał 12 września szczecińscy filharmonicy zagrają z jednym z
najsłynniejszych gitarzystów świata - Stevem Vaiem. Bilety wyprzedane.

Cały
tekst: http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34959,16594216,Filharmonia_juz_gra__Rozpoczal_sie_koncert
_inauguracyjny.html#ixzz3DYmGg75b

TRADUCCION GOOGLE
- La nueva Filarmónica de Szczecin comenzó a funcionar. En la inauguración los
invitados distinguidos llegaron. - Por el momento, es la mejor nueva sala acústica en
nuestro país - dice Jacek Kaspszyk, el conductor polaco más destacado, director
artístico de la Orquesta Filarmónica Nacional de Varsovia

El viernes por la noche, los primeros invitados y amantes de la música acudieron al concierto
inaugural que tuvo lugar en el Salón Dorado del nuevo edificio de la Filarmónica. Entre ellos, el
Presidente de la República de Polonia, Bronislaw Komorowski, los ministros de cultura, defensa
y salud, directores de instituciones culturales de todo el país, así como los arquitectos del
edificio. Orquesta Szczecin Filarmónica y Coros: Academic ZUT, Universidad Marítima de
Gdynia, Collegium maiorum ZUT en estado de alerta a la espera de la actuación de "Fanfare"
compuesta por Krzysztof Penderecki, fragmentos de la sinfonía "in principio" compositor
Szczecin Marcos Jasienski, y la Novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven. En primer lugar,
bajo la dirección del primer director de la Filarmónica Eve Strusiński, a continuación, Jacek
Kasprzyk, director de la Filarmónica Nacional. El concierto sigue. salto cualitativo - Se trata
de un edificio que muestra la plenitud de la puesta del sol, cuando empieza a ganar verdadero
diamante Walor - dijo antes del concierto, durante un encuentro con periodistas el ministro de
Cultura Margaret Omilanowska. - Se puso de pie en el lugar de la pre-guerra Konzerthausu. En
muy buen lugar. Szczecin dejará de ser un problema con la identidad alemana de la
ciudad. Genius loci musical también estará llegando dentro de estas paredes. sala sinfónica
Palme nombrado uno de los más hermosos interiores de las instituciones culturales en Polonia
en los últimos años. - Gracias a la nueva sede de la Filarmónica de Szczecin tiene una
oportunidad de salto cualitativo absolutamente incomparable en su funcionamiento, lo que
permite la orquesta Alas de extensión y direcciones - opinado. - Este lugar zafunkcjonuje como
uno de los centros musicales más importantes de Europa central y oriental. Ubicación
Fronteriza de Szczecin decide que no sólo el conjunto de Polonia va a querer venir aquí para
buenos conciertos, pero también vecinos de Alemania y los escandinavos. Para comprar
boletos Podlasie Opera bielorrusos y lituanos. Sala última en Polonia – Por el el momento
es la mejor nueva sala acústica en nuestro país - nominal Kaspszyk. - He encontrado una gran
orquesta aquí, que trabaja con tanto entusiasmo que él tiene la oportunidad de ser una de las
mejores orquestas europeas. Definitivamente, me gustaría volver aquí zadyrygować, sitio de la
demostración de su orquesta. . La visión desde el exterior es controvertida, pero es su gran
ventaja, porque nadie aquí no pasa por alto, pero que seguramente será atraído a la cuestión
de cómo animar a la gente a venir a la nueva filarmónica, respondió: - No asociar, sólo hay que
poner en la calidad. Doy las personas diversas. Y no hay temor de que la sala estará vacía. En
esta sala se puede tener a su público y Berlín. Construido sala de conciertos después de un
largo descanso vio Fabrizio Barozzi, uno de sus arquitectos: - Es un edificio que quiere fundirse
con su entorno, pero, por otro lado, tiene la ambición de ser algo del futuro. Nuestro diseño
crea un puente entre la ciudad y su historia no existe y el futuro - explica - Dentro de la sala de

conciertos se refiere a la tradición histórica de este tipo de audiencias, pero por otro lado, utiliza
todas las nuevas posibilidades de nuestro tiempo. semana de conciertos institución
celebrará la inauguración de una semana. El sábado se presentará la Pasadena Roof
Orchestra de Londres. El domingo es un día para los niños a ver un concierto multimedia. En la
final el 12 de septiembre Szczecin Filarmónica jugará con uno de los guitarristas más famosos
del mundo - Steve Vaiem. Entradas agotadas.

Cały
tekst: http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34959,16594216,Filharmonia_juz_gra__Rozpoczal_sie_koncert_inau
guracyjny.html#ixzz3DYnFvYr5
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Darrell Ang

Darrell Ang - Szczecin - right on the border to Germany's...

https://www.facebook.com/.../505766556126492
•

•

27 de mayo ·

Szczecin - right on the border to Germany's capital city, Berlin - is one of the hottest places in
Poland to be right now. It's municipal government is investing millions in culture, and they've
got a new Philharmonic Hall to show for it! I was there today with the Szczecin Philharmonic
Orchestra to give the acoustics a test-run.
Traducir esta página

The geniuses behind the new Szczecin Philharmonnic Hall: Higini Arau ..

Me gusta · Comentar

•

A Viacheslav Piankovskyi, Pianist Yuri, Swee Siang Ng y 35 personas más les gusta esto.

•

Se ha compartido 2 veces

•
Gavriel Heine But how do you pronounce it?
27 de mayo a la(s) 14:07 · 1

•

Darrell Ang HA! It's pronounced as it's written! ; ))
27 de mayo a la(s) 14:14

•

Gavriel Heine Now that's no help at all...
27 de mayo a la(s) 14:15 · 1

•

Ewa Strusinska Happy to see you working with my orchestra in our new concert hall! Enjoy Szczecin!
28 de mayo a la(s) 15:01 · 1

•

Darrell Ang Thanks, Ewa Strusinska! Are you in town, or will you be coming? I would really love to meet
you!!
28 de mayo a la(s) 15:15 · Editado · 1

•

Ewa Strusinska I'm in the UK at the moment, but will call you later.
29 de mayo a la(s) 0:10
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