
Nasz Chór konczy 10 lat!
Z tej okazji planujemy niezwykły koncert galowy dla szerokiej 
publiczności w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego. 
Zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o wsparcie finansowe

Naszym priorytetem jest zabezpieczenie 
podstawowych kwestii technicznych 
niezbędnych do sprawnej organizacji koncertu, 
a także produkcja nagrania audio i video oraz 
wydanie ich na płytach DVD.
W przypadku zebrania większej ilości środków 
moglibyśmy pozwolić sobie na dodatkowe 
nagranie studyjne (wzorem Jubileuszu 5-lecia), 
a także na rozbudowę scenografii lub nawet 
poczęstunek po koncercie.

Jesteśmy elastyczni i otwarci na inne propozycje 
z Państwa strony, łącznie z barterami (np. 
cateringiem). Nawet drobne wsparcie pomoże 
nam przygotować jeszcze lepszy koncert. 

Połowę koncertu wypełnią przeboje znane 
z kasowych musicali i innych filmów, m.in. 
z animacji Disneya. Oczywiście zaprezentujemy 
również ambitne kompozycje muzyki chóralnej. 
Będzie dynamicznie i wzruszająco!

Podzielimy się także montażem filmów, które 
uzbierały się przez lata przy okazji niezliczonych 
warsztatów, koncertów i wyjazdów. 

Zaprosimy całą Społeczność prywatnych 
Międzynarodowych Szkół Paderewski, łącznie 
z rodzinami naszych uczniów i nauczycieli.
Spodziewamy się również wielu gości 
z lubelskiego środowiska muzycznego, 
zaprzyjaźnionych szkół i chórów.

Od 2006 nasz Chór uświetnia większość szkolnych 
uroczystości i regularnie występuje w regionalnych 
i ogólnopolskich przeglądach, festiwalach i 
konkursach. Liczne wyróżnienia i zaproszenia do 
prestiżowych koncertów świadczą o wysokim 
poziomie zespołu. Chórzystki i chórzystki 
wielokrotnie popisywali się zarówno wokalnie, 
jak i tanecznie, a nawet aktorsko. Są weteranami 
niezliczonych lubelskich scen, m.in. w Szkole 
Muzycznej im. Karola Lipińskiego, Filharmonii 
Lubelskiej, Centrum Spotkania Kultur. Od 2013 
chór rokrocznie koncertuje za granicą - do tej pory 
w Wenecji, Barcelonie, Paryżu, Rzymie i Wiedniu.
 
W 2010 roku, wraz z nową szkołą podstawową, 
powstał chór dziecięcy Akademos Junior. 
Wielu jego absolwentów zasila dziś szeregi
starszego zespołu.

Wybrane nagrody
Nagroda Kuratora Oświaty
Nagroda Dziekana Wydziału Artystycznego UMCS
Siedmiokrotnie Złoty Dyplom w Wojewódzkim 
Konkursie Chórów Szkolnych w Lublinie    
Złoty Dyplom na IV Międzynarodowym Festiwalu 
MRF w Wenecji
III miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki 
Chóralnej Cantantens Lublinensins
Wyróżnienie na XXI Międzynarodowym Festiwalu 
Kolęd i Pastorałek w Będzinie
Złota Odznaka Lubelskiego Związku Chórów 
i Orkiestr dla p. dyrygent Elżbiety Niczyporuk
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chorakademos.paderewski@gmail.com
...lub poprzez Szkołę (tel. 81 740 75 43)

www.chor.akademos.com.pl
Zapraszamy również na nasze profile
na Facebooku, Instagramie i YouTube

Kontakt


