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Przewodniczący Jury / Head of tHe Jury
Dr AnDreA Angelini | Bolonia, włochy / Bologna, italy
Jest absolwentem frescobaldi conservatory w ferrarze. w roku 1992 
ukończył dyrygenturę chóralną na uniwersytecie w Mediolanie w klasie 
profesora cremaschi. odbył również studia muzyki sakralnej w Modenie 
i rzymie oraz studiował grę na organach w konserwatorium w Pesaro. 
od 1988, andrea angelini dyrygował wiele koncertów z chórem carla 
amori we włoszech i zagranicą. Pracował również z cattolica city choir 
i cesena Lyric choir. w roku 1996 został dyrektorem artystycznym 
chóru katedry rimini. andrea angelini był członkiem Jury konkursów 
chóralnych: Grand Prix Slovakia, Malta choir festival, cantonigros choir 
competition, Jersey choir competition, the Prague competition for 
Blind Musicians, the rhodes Music competition, Międzynarodowego 
Krakowskiego festiwalu chóralnego “cracovia cantans” a  także 
przewodniczącym Jury Krakow advent & christmas choir festival. 
Jest redaktorem naczelnym farcoro i choral Magazine of the regional 
choir association i Międzynarodowego Biuletynu chóralnego (icB), jest 
członkiem ifcM (Międzynarodowej federacji Muzyki chóralnej). Jest 
autorem licznych transkrypcji dla chórów i zespołów kameralnych.
He began his piano studies as a child, at the rimini Lettimi School. He 
later earned a doctorate of Music at ferrara’s frescobaldi conservatory. 
after earning a Master in choral conducting he studied music therapy 
with Professor cremaschi of Milan university. His interests led him to 
the choral field, and he earned a Bachelor studying at the international 
art academy in rome with fulvio angius. He also studied organ at 
Pesaro’s conservatory of Music. finally he got his PHd in choral Music 
at the cesena conservatoire of Music. He is the artistic director and 
conductor of the professional group Musica ficta Vocal ensemble that 
frequently performs in important festivals in italy and abroad. for 
many years, andrea angelini has conducted concerts with the choir 
carla amori, in italy and abroad. in 1996 he was named director of the 
rimini community choir, alessandro Grandi. He led this choir in several 
performances, including in important venues such as St. Peter’s Basilica 
in rome – where he was able to personally meet Pope John Paul ii 
– and in Milan’s cathedral. He has led similar workshops in romania, 
Belarus and china too. He is the artistic director and one of the tutors at 
the rimini international choral workshop, where he teaches with Peter 
Phillips of the tallis Scholars. Mr. angelini is also the artistic director of 
the rimini international choral competition. He is the chief editor of 
farcoro, the choral Magazine of the regional choir association and 
of the international choral Bulletin (icB), the membership magazine 
of the ifcM (international federation for choral Music). He has written 
numerous transcriptions and arrangements for choirs and chamber 
ensembles. His transcription of faure’s requiem is published by Gelber 
Hund Verlag of Berlin. for the american canticanoVa Publication, he 
has prepared transcriptions of important renaissance Motets. He has 
published his composition with eurarte and ferrimontana.

TheA PAluojA | rapla, estonia 
zapoczątkowała swoją karierę jako nauczyciel śpiewu w roku 1981. 
w  latach 1985–88 odnosiła sukcesy jako gwiazda muzyki pop 
w estonii. Swoje umiejętnooeci doskonaliła w estońskiej akademii 
Muzycznej pod kierunkiem Prof. ants Üleoja. uczestnik licznych kursów 
mistrzowskich w Słowenii, danii, Holandii i włoszech. w 1990 roku 
zakłada Studio Śpiewacze w rapla gdzie pracuje do dnia dzisiejszego. 
Kieruje 4 chórami oraz 4 zespołami wokalnymi oraz grupą 20 solistów. 
w roku 2004 zostaje również dyrygentem chóru reLLo z Märjamaa. 
ze wszystkim zespołami odnosi liczne sukcesy w estonii i zagranicą. 
w 2006 roku otrzymuje nagrodę “dyrygent roku” zaś w roku 2009 
tytuł “Perły Kultury”. 
Her first experience as a vocal teacher dates back to 1981. from 1985 
to 1988, she had a successful career as a most popular estonian pop 
singer. She has received training in the estonian Music academy 
with professor ants Üleoja. thea Paluoja started vocal work with 
young soloists and ensembles at rapla in 1990. in 1992, it was 
collectively named rapla Singing Studio. today in the studio she 
works with 4 choirs, 4 vocal ensembles and over 20 soloists. choirs, 
ensembles as well as soloists led by thea Paluoja have been successful 
in competitions both in estonia and abroad. in estonian vocal 
competitions, thea Paluoja has repeatedly received the title of the 
best singing instructor and arranger. the estonian choral association 
gave thea Paluoja the conductor (Music teacher) of the year title in 
2006. She has also received the annual awards of famous estonian 
composers riho Päts and Gustav ernesaks and has been the grantee 
of the annual Prize of the cultural endowment of estonia. in 2009 
she received the culture Pearl of the year title. 

SASho TATArchevSki | Macedonia
absolwent wydziału dyrygentury chóralnej oraz wydziału muzyki 
symfonicznej i  operowej w  akademii Muzycznej w  Skopje. Jako 
dyrygent często koncertował z filharmonią Macedoniską, Macedońską 
orkiestrą opery i Baletu, kameralną orkiestrą Bitola, orchestra Sinfonica 
di ice – rome, Bitola opera, zespołem „alea”, chórami „Magnolia” 

MArcin cMiel | warszawa, Polska / warsaw, Poland
Jeden z  członków założycieli towarzystwa Śpiewaczego Lira 
w warszawie. w  latach 1997–2008 ii dyrygent chórów Lira. od 
lutego 2009 dyrektor artystyczny towarzystwa Śpiewaczgeo Lira 
w warszawie. ukończył z wynikiem bardzo dobrym akademię Muzyczną 
w warszawie w klasie prof. ryszarda zimaka. Przez lata współpracował 
z chórem uniwersytetu warszawskiego oraz chórem atK oraz innymi 
zespołami. założył chór cantemus, z którym dał ponad 100 koncertów. 
w  czerwcu 2009 roku na konkursie chórów w  Spychowie zdobył 
z chórem Męskim Lira 4 nagrody w tym dla najlepszego dyrygenta. 
Juror festiwali w  Sankt Petersburgu (rosja) oraz warszawskiego 
Międzynarodowego festiwalu chóralnego “Varsovia cantat” 
one of the members who established choral Society „Lira” in warsaw. 
in years 1997–2008 deputy conductor of choral Society Lira. Since 
february 2009 he has become the artistic director of choral Society 
Lira in warsaw. He graduated from warsaw academy of Music in 
Prof. ryszard zimak’s class. for years he cooperated with warsaw 
university choir and Stefan wysznski university choir and others. He 
established and performed with choir cantemus over 100 concerts. Jury 
Member of choir festivals in St Petersburg and warsaw.

juliA Puchko koleSnik | Kijów, ukraina / Kiev, ukraine
ukraińska dyrygentka, profesor dyrygentury chóralnej na ukraińskiej 
akademii Muzycznej im. czajkowskiego w Kijowie . zwycięzca konkursu 
dla dyrygentów chóralnych im Leontovicza. dyrektor artystyczny chóru 
Kameralnego w Szkole Muzycznej im. Łysenki w Kijowie. członek jury 
międzynarodowych konkursów i festiwali chóralnych. ze swoimim 
chórami zdobyła wiele czołowych nagród m.in.: 2009 – the Grand Prix 
na Międzynarodowym Konkursie w Pradze; 2010 – złoty dyplom na 
Międzynarodowym Konkursie w rimini, włochy; 2011 i 2013– złote 
dyplomy i i miejsce na Krakowskim festiwalu Pieśni adwentowych 
i Bożonarodzeniowych; 2012 – i miejsce na 22 Międzynarodowym 
Konkursie chórów im. Schuberta w wiedniu; w czerwcu 2014 
– i miejsce na Krakowskim Międzynardowym festiwalu chóralny 
“cracovia cantans” 
ukrainian choral conductor, assistant professor of choral conducting a 
the national tchaikovsky Music academy of ukraine, Ph.d. winner of 
the Leontovich competition for choral conductors. artistic director of 
the chamber choir Lysenko Music School in Kiev. Member of the jury 
of international choral competitions and festivals. with her choirs she 
won several international choral competitions: 2009 – the Grand Prix 
at the 10th international choir competition “christmas in Prague”; 
2010 – Golden diploma at the international competition in rimini, 
italy; 2011 and 2013 – Golden diplomas and 1st at Krakow advent & 
christmas choir festival; 2012 – 1st place at 22nd international choir 
competition. Schubert in Vienna, austria; June 2014 – 1st place at the 
international choral competition “cracovia cantans” in Poland.

i „Stiv naumov”, grupą wokalną „tanec”. obecnie jest profesorem na 
Macedońskiej akademii Muzycznej oraz dyrygent chóru „dragan 
Shuplevski” oraz chóru żeńskiego centrum Młodzieży w Skopje. ze 
swoimi zespołami zdobył liczne nagrody na festiwalach zagranicznych 
w Portugali, Słowenii, Szwajcarii, Hiszpanii, chorwacji, włoszech, rosji, 
Serbii, francji, Bułgarii, czechach i Polsce. ostatnio zdobył pierwszą 
nagrodę w warszawskim festiwalu Varsovia cantat oraz Krakowskim 
festiwalu Pieśni adwentowych i Bożonarodzeniowych.
Sasho tatarchevski graduated from choral conducting and symphonic 
and opera conducting from the faculty of Music in Skopje. He also 
participated in conducting master classes in new york, rome, Berlin 
and Moscow. Mr. tatarchevski has performed with the variety of 
ensembles including the Macedonian Philharmonic, the orchestra 
of the Macedonian opera and Ballet, the Bitola chamber orchestra, 
orchestra Sinfonica di ice – rome, the Bitola opera, the modern music 
ensemble “alea”, the Symphony orchestra of the fM, “the soloists of 
the fM”, the Symphony orchestra of the BSf, the choirs of the fM, 
“Magnolia” and “Stiv naumov”, the vocal group of the state ensemble 
“tanec”, the Mandolin orchestra of the youth cultural centre and other 
symphonic and chamber ensembles. Most recent highlights include 
the european premiere of the opera “captivation of eunice” at the ohrid 
summer festival, the premiere of the opera “Lo speziale” honouring the 
anniversary of J. Haydn, the world premiere of “Mantra discreation” at 
the Skopje summer festival and the premiere of alfeev’s “St. Matthew 
passion”. at the moment he works as an associate professor at the 
faculty of Music and conductor of the “dragan Shuplevski” mixed 
choir and the female choir at the youth center in Skopje. Besides 
in Macedonia he has performed numerous concerts and won 
international prizes with various ensembles in Portugal, Slovenia, 
Scotland, Belgium, Greece, Switzerland, Spain, croatia, italy, Serbia, 
Bulgaria, the czech republic, russia, france, Poland and turkey. Some 
of the awards include the cuM Laude prize at the european festival in 
Belgium, the first prize at the “Prague strings” festival, the first prize 
at the “Varsovia cantat” choir festival in warsaw and at the “Krakow 
advent & christmas choir festival”.

Dr Andrea Angelini (Przewodniczący Jury / Head of the Jury), Marcin Cmiel, Julia Puchko Kolesnik, Thea Paluoja and Sasho Tatarchevski
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 5.12.2014 (Piątek / Friday)
19.00 koncert Światło i Śpiew / Light and Singing concert

Kościół Św. Katarzyny (St. catherine church), ul. augustiańska 7
Choir Studio So-La-Re (rakvere, estonia)
Bel Canto Choir (nyköping, Szwecja/Sweden)
Sidrabe (dobele, Łotwa/Latvia) 
Ausma (ryga, Łotwa/Latvia)
The Choir of Sentraal High School (Bloemfontein, republika Południowej afryki/republic of South africa)
Children’s Choir Mariel (tallinn, estonia)

 6.12.2014 (Sobota / Saturday)
 Przesłuchania konkursowe / competition singing

Kościół Św. Piotra i Pawła (St. Peter and Paul church), ul. Grodzka 52a
10.30 kategoria A – chóry mieszane / category A – mixed choirs 

Chór Dominanta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Poland)
Anima (ryga, Łotwa/Latvia)
Chorus Ostrava (ostrawa, czechy/czech republic)
Chór “Halka” (Piekary Śląskie, Poland)
Mieszany Chór Mariański (Kraków, Poland)
Bel Canto Choir (nyköping, Szwecja/Sweden)
Sidrabe (dobele, Łotwa/Latvia) 
Chór Centrum Myśli Jana Pawła II (warszawa, Poland)

12.30–14.00 Przerwa / interval
14.00 kategoria B – chóry o głosach równych  / category B – equal voices choirs 

Ausma (ryga, Łotwa/Latvia)
Cantantes Angelicus (rabka zdrój, Poland)
Żeński Chór Nauczycielski “Primo Vere” (Szczecin, Poland)
Suurupi Meretule Naiskoor (Suurupi, estonia)
Słowiki 60 im. Jana Szyrockiego (Szczecin, Poland)

15.15 kategoria c – chóry młodzieżowe / category c – youth choirs 
The Choir of Sentraal High School (Bloemfontein, republika Południowej afryki/republic of South africa)
Chór Mieszany Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Krośnie (Poland)
Zespół Wokalny “Soul” (Sanok, Poland)

16.00–16.30 Przerwa / interval
16.30 kategoria D – chóry dziecięce / category D – children’s choirs

Children’s Choir Mariel (tallinn, estonia)
Dziedins (auce, Łotwa/Latvia)

17.00 kategoria e – chóry kameralne / category e – chamber choirs
Zespół Wokalny Cantus Olaviensis (oława, Poland)

 6.12.2014 (Sobota / Saturday)
19.00 koncert Światło i Śpiew / Light and Singing concert

Kościół Św. Katarzyny (St. catherine church), ul. augustiańska 7
Anima (ryga, Łotwa/Latvia)
Dziedins (auce, Łotwa/Latvia)
Słowiki 60 im. Jana Szyrockiego (Szczecin, Poland)
Suurupi Meretule Naiskoor (Suurupi, estonia)
Chorus Ostrava (ostrawa, czechy/czech republic)

19.00 koncert Śpiewanie po Zmierzchu / concert Singing at night
Kościół Św. Piotra i Pawła (St. Peter and Paul church), ul. Grodzka 52a
Zespół Wokalny Cantus Olaviensis (oława, Poland)
Choir Studio So-La-Re (rakvere, estonia)
Chór Mieszany Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Krośnie (Poland)
The Choir of Sentraal High School (Bloemfontein, republika Południowej afryki/republic of South africa)
Children’s Choir Mariel (tallinn, estonia)
Żeński Chór Nauczycielski “Primo Vere” (Szczecin, Poland)

19.15 koncert / concert
Kościół najświętszej Maryi Panny z Lourdes, ul. Misjonarska 37
Sidrabe (dobele, Łotwa/Latvia) 
Ausma (ryga, Łotwa/Latvia)
Chór Centrum Myśli Jana Pawła II (warszawa, Poland)

 7.12.2014 (niedziela / Sunday)
12.15 Msza Św. i koncert / Mass Service and concert

Kościół Św. Katarzyny (St. catherine church), ul. augustiańska 7
Chór “Halka” (Piekary Śląskie, Poland) 

12.30 Msza Św. i koncert / Mass Service and concert
Kościół najświętszej Maryi Panny z Lourdes, ul. Misjonarska 37
Suurupi Meretule Naiskoor (Suurupi, estonia)

19.30 koncert galowy / gala concert 
Bazylika Mariacka (rynek Główny) / St. Mary’s Basilica (Main Market Square)

PROGRAM :

admission to all concersts and competition singing is free
wstęp na koncerty i przesłuchania konkursowe jest bezpłatny
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 KATEGORIA A / CATEGORY A

cHoruS oStraVa (ostrawa, czechy/czech republic)
dyrygent/conductor: Petra rašíková

1. Jeroným zajíček – Pater noster 
2. zdeněk Lukáš – dona nobis pacem 
3. edvard Schiffauer – Hajej nynej, Ježíšku 
4. Jiří Pospíšil – Malá noční hudba

cHÓr “HaLKa” (Piekary Śląskie, Poland)
dyrygent/conductor: nina Guzy

1. nuż my dziś krześcijanie (anonim) 
2. Jan orszulik – zaśnij już 
3. dzisiaj w grodzie dawida (anonim) 
4. anioł Pański (anonim)

 KATEGORIA A / CATEGORY A

cHÓr doMinanta uniwerSytetu eKonoMiczneGo w KraKowie (Poland)
dyrygent/conductor: Małgorzata Langer-Król

1. anton Bruckner – ave Maria 
2. Henryk Jan Bator – Popatrzcie na gwiazdę 
3. Giuseppe Mignemi – Lux fulgebit 
4. ruth Morris Gray – Have you Seen the Baby?

aniMa (ryga, Łotwa/Latvia)
dyrygent/conductor: ivars Krauze

1. ilona rupaine – aizej, lietiņ 
2. Morten Lauridsen – Sure on this shining night 
3. arvo Pärt – Bogorodice diewo 
4. Ēriks ešenvalds – o Salutaris Hostia
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KATEGORIA A / CATEGORY A

Mieszany chór Mariański (Kraków, Poland)
dyrygent/conductor: Jan rybarski

1. romuald twardowski – regina coeli laetare  
2. Grzegorz Gerwazy Gorczycki – tota Pulchra es Maria 
3. Jerzy derfel, sł. Stanisław tym – Lulej że mi lulej  
4. Bartłomiej Pękiel – Magnum nomen domini

BeL canto cHoir (nyköping, Szwecja/Sweden)
dyrygent/conductor: Michael Bruze

1. anders Öhrwall – Bereden väg för Herran 
2. emmy Köhler, ward Swingle – nu tändas tusen juleljus 
3. thad Jones, Henrik Bergion – a child is Born 
4. Mykoła Łeontowycz – carol od the Bells

 KATEGORIA A / CATEGORY A

SidraBe (dobele, Łotwa/Latvia)
dyrygent/conductor: Jānis zirnis

1. Jāzeps Vītols – dievišķais mirdzums  
2. tālivaldis Ķeniņš – ziemassvētku introits 
3. anders Öhrwall – i Saw three Ships 
4. carl thiel – adeste fideles

cHÓr centruM MyŚLi Jana PawŁa ii (warszawa, Poland)
dyrygent/conductor: zofia Borkowska

1. Bronisław Przybylski – Mater dei 
2. Hubert Kowalski – nie masz ci, nie masz 
3. Miłosz Bembinow – cicha noc 
4. Miłosz Bembinow – dudka
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KATEGORIA B / CATEGORY B

auSMa (ryga, Łotwa/Latvia)
dyrygent/conductor: Jānis zirnis

1. eriks esenvalds – o Salutaris Hostia 
2. John rutter – deck the Hall 
3. Mac Huff – o Holy night 
4. audrey Snyder – ding, dong! Merrily on High!

cantanteS anGeLicuS (rabka zdrój, Poland)

1. daniel cichy – Lulajże Jezuniu  
2. Kinga Brandys-wójciak – dzisiaj w Betlejem  
3. franz Biebl – ave Maria  
4. Grzegorz Miśkiewicz – in te, domine 

 KATEGORIA B / CATEGORY B

ŻeŃSKi cHÓr nauczycieLSKi “PriMo Vere” (Szczecin, Poland)
dyrygent/conductor: ks. dr zbigniew woźniak

1. Marek Jasiński – Bóg się rodzi 
2. Stanisław Mroński – Gdy śliczna Panna 
3. Marcin Łukasz Mazur – Gore gwiazda Jezusowi 
4. Jan czyż – Kantyczka

SuuruPi MeretuLe naiSKoor (Suurupi, estonia)
dyrygent/conductor: elen ilves

1. Jay anderson – Softly, Softly fell the Snow 
2. arne oit/Leelo tungal – Süüta küünal 
3. irving Berlin – Valged jõulud  
4. Leo Virkhaus – tiliseb, tiliseb aisakell
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KATEGORIA B / CATEGORY B

SŁowiKi 60 iM. Jana SzyrocKieGo (Szczecin, Poland)
dyrygent/conductor: Jacek Kraszewski

1. M. Praetorius – es ist ein ros’ entsprungen
2. d. Bortnansky – concerto no 6  (Slawa wo wysznich Bogu)
3. a. Koszewski – zdrowaś Królewno wyborna
4. r. twardowski – alleluja

KATEGORIA C / CATEGORY C

tHe cHoir of SentraaL HiGH ScHooL  
(Bloemfontein, republika Południowej afryki/republic of South africa)
dyrygent/conductor: corné van Pletzen

1. corné van Pletzen – Kindjie, klein gebore (a Baby is Born) 
2. corné van Pletzen – trisagion (Holy, Holy, Holy) 
3. J. erasmus-alt – Jesus the Light of the world 
4. romuald twardowski – chwalitie imia Gospodnie

 KATEGORIA C / CATEGORY C

cHÓr MieSzany oGÓLnoKSztaŁcąceJ SzKoŁy MuzyczneJ ii St. w KroŚnie (Poland)
dyrygent/conductor: renata zajdel

1. Paweł Łukaszewski – Bóg-człowiek 
2. Mykoła Łeontowycz- Szczedrik 
3. wojciech Szaliński – Lulajże, Jezuniu 
4. andrzej Koszewski – Magnificat

zeSPÓŁ woKaLny “SouL” (Sanok, Poland)
dyrygent/conductor: Monika Brewczak

1. Monika Brewczak – Mroźna noc 
2. zbigniew nowak – okno w chmurach 
3. Maksymilian Sznabel – a spis, Bartek 
4. Monika Brewczak – Lulajże, Jezuniu
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KATEGORIA D / CATEGORY D

cHiLdren’S cHoir MarieL (tallinn, estonia)
dyrygent/conductor: Maire eliste

1. Bob chilcott – the angel Gabriel 
2. cyrillus Kreek – Mu süda, ärka üles  
3. enn Võrk – Jõululumi  
4. Jaak Jürison – Les anges dans nos campagnes; olav ehala – Päkapiku jõululaul

dziedinS (auce, Łotwa/Latvia)
dyrygent/conductor: ilze erkske

1. eriks eglitis – agnus dei 
2. Valts Puce – tik klusa un svēta  
3. austriņa – ora pro nobis 
4. franz Xaver Gruber, arr. romualds Jermaks – Klusa nakts, svēta nakts 

KATEGORIA E / CATEGORY E

zeSPÓŁ woKaLny cantuS oLaVienSiS (oława, Poland)
dyrygent/conductor: Barbara Szarejko

1. i Parthenos Simeron – chorał Bizantyjski 
2. dzieciątko się narodziło – anonim 
3. nocz ticha nad Palestinoj – anonim 
4. Hejnał – tomasz Kulikowski

KATEGORIA F / CATEGORY F 
 
(bez udziału w części konkursowej/ without competition part)

cHoir Studio So-La-re (rakvere, estonia)
dyrygent/conductor: elo Üleoja
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