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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.

Alwyn HumpHreys | wales, uK 
Jest dyrygentem seniorem Morriston orpheus choir i dyrygentem 
gościnnym orkiestry Kameralnej walii. ostatnio koncertował z różnymi 
chórami w rosji, argentynie, chinach, afryce Południowej, australii, 
Szwajcarii i Monako. w 2015 roku był również głównym dyrgentem 
festiwalu waijskich chórów w royal albert Hall. Podczas swoich 
25 lat pracy z Morriston orpheus choir wielokrotnie podróżował 
(m.in. po niemczech, Hiszpanii, włoszech, Polsce, francji, Kanadzie, 
uSa, australii, nowej zelandii, tajwanie, omanie, zjednoczonych 
emiratach arabskich), występując w znanych miejscach, takich jak 
Sydney opera czy carnegie Hall. wśród 28 nagranych płyt trzykrotnie 
3 zdobył nagrodę za najlepszą muzykę chóralną oraz dwie płyty srebrne. 
Jestem autorem ponad aranżacji i kompozycji na chór męski 
powszechnie śpiewanych przez chóry na całym świecie, najcześciej 
w wielkiej Brytanii i ameryce.
He is conductor emeritus of the Morriston orpheus choir and Principal 
Guest conductor of the chamber orchestra of wales.
recent guest-conducting engagements have taken him to russia, 
argentina, china, South africa, australia, Switzerland and Monaco, 
and future plans include visits to Hong Kong, ukraine, austria, Slovenia 
and Poland, as well as conducting the 2015 welsh association of Male 
choirs festival at the royal albert Hall.
during his 25 years as Music director of the internationally-acclaimed 
award-winning Morriston orpheus choir he travelled widely (Germany, 
Spain, italy, Poland, france, canada, uSa, australia, new zealand, 
taiwan, oman, united arab emirates), performing at notable venues 
such as Sydney opera House and carnegie Hall, both concerts achieving 
5 standing ovations. amongst the 28 recorded albums made, 3 won 
awards for Best choral album of the year, with another 2 achieving 
Silver discs. in recognition of his service the choir appointed him their 
conductor emeritus in 2005.

 
VeronikA lozoViukoVá | Praga, czechy / Prague, czech republic
Veronica Lozoviukova ukończyła wydział edukacji Muzycznej 
uniwerysytetu Karola w Pradze. Jest nauczycielem muzyki w szkole 
artystcznej taussigova oraz dyrygentem wiodących praskich chórów 

– Mieszanego chóru Post Scriptum oraz dziecięcych „Moudivlacek” 
i „fringilla”. uczy również śpiewu solowego, gry na pianinie i teorii 
muzyki. w roku 2005 jej chór Post Scriptum zdobył złoty Medal 
na Mundi cantat w  ołomuńcu w  kategorii chórów kameralnych 
mieszanych, w 2007 roku 3 miejsce w silnie obsadzonym festiwalu 
Varsovia cantat, zaś jej chór fringilla zdobył złoty medal w czeskim 
Konkursie chórów szkolnych. 
Veronica Lozoviukova finished Music education faculty of charles 
university in Prague. She is a teacher at School of arts taussigova in 
Prague. She is conductor of leading choirs in Prague. - Mixed choir Post 
Scriptum and children’s choirs “Moudivlacek” and “fringilla” except 
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choir singing she also teaches solo singing, piano playing and theory 
of music. with her choirs she received many prizes at national and 
international level. in spring 2005 her choir won a golden medal 
on international competition festival Mundi cantat in olomouc in 
category of adult chamber choirs. in november 2007 her choir won 
third place at international warsaw choir festival “Varsovia cantat” 
wining with nearly 10 choir in category. also in 2007 her choir 
fringilla won gold medal at national competition of School’s choirs. 
 
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. 

Agnes gerenDAy | Budapeszt, węgry
ukończyła studia na akademii Muzycznej ferenca Liszta w Budapeszcie 
jako nauczyciel muzyki i dyrygent chóralny. Była uczennicą zoltána 
Vásárhelyi, Józsefa Maklári, erzsébet Szõnyi, olivéra nagy. Pracowała 
w zespole badawczym muzyki ludowej w instytucie Muzykologii 
węgierskiej akademii nauk. Przez 5 lat uczyła w nauczycielskim 
Kolegium Języków obcych w zsámbék (węgry), gdzie uczyła teorii 
muzyki, historii muzyki, dyrygentury chóralnej i metodologii. w 1983 
roku został zatrudniona przez węgierskie Ministerstwo Kultury, jako 
referent muzyki. Pracowała przez 28 lat jako redaktor muzyki i literatury 
w wielu muzycznych programach radiowych. Jest dyrygentem chóru 
Budapesti ifjúsági Kórus w Budapeszcie. Jej chór śpiewa oratoria i utwory 
a cappella. zespół daje wiele koncertów na węgrzech, oraz zagranicą 
w Szwajcarii, austrii, Polsce, rumunii i Holandii. Pod nazwą talentum, chór 
w ciągu ostatnich 5 lat wielokrotnie koncertował w Salzburgu z oratoriami 
Handla, Bacha, Beethovena, Brittena, Mozarta, orffa i franza Schmidta.
Jest członkiem prezydium węgierskiego związku chórów i orkiestr 
(Kota) oraz członkiem jury wielu konkursów chóralnych.
Ágnes Gerenday was born in Budapest. She completed her studies at the 
ferenc Liszt academy of Music as the student of zoltán Vásárhelyi, József 
Maklári, erzsébet Szõnyi, olivér nagy, Margit Gaál and Márta Ónody, as 
high school music teacher and choir conductor. after graduating from 
the academy, she worked for a year at the institute of Musicology of the 
Hungarian academy of Science. after that she worked as a docent at the 
teacher training college in zsámbék (Hungary) for five years, where she 
taught music theory, music history, choral conducting and methodology. 
Since 1983, she has been being employed by the Hungarian Ministry of 
culture as a chief counselor of professional music life. She had worked as 
a contributing music editor at the Hungarian radio for 28 years. She is the 
leading conductor of the Budapesti ifjúsági Kórus. the choir sings many 
oratorical and a cappella pieces, gives many concerts in Hungary. they 
gave highly successful concerts in Switzerland, austria, Poland, romania 
and in the netherlands. under the name of talentum choir in the last 5 
years they performed oratorios from Händel, Bach, Beethoven, Britten, 
Mozart, orff and franz Schmidt; many times in Salzburg/austria. She is 
a member of the Hungarian choirs and orchestras association (KÓta) 
presidium, she is also the jury member of many choir competitions

dr andrea angelini, alwyn Humphreys, Veronica Lozoviukova, thea Paluoja and agnes Gerenday
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 2.12.2016 (piątek / Friday)
19.00 koncert Światło i Śpiew / Light and Singing Concert

Kościół Św. Katarzyny (St. catherine church), ul. augustiańska 7
audite Juvenes (Staranzano, włochy/italy)
Hoërskool Garsfontein youth choir (Pretoria, republika Południowej afryki/South africa)
choir „orfeu” (deva, rumunia/romania)
coro dell'accademia di Pescara (Pescara, włochy/italy)
Vocapella (Pecs, węgry/Hungary)

 3.12.2016 (sobota / saturday)
 przesłuchania konkursowe / Competition singing

Kościół Św. Piotra i Pawła (St. Peter and Paul church), ul. Grodzka 52a
10.00 –12.00 kategoria A – chóry mieszane / Category A – mixed choirs 

akademicki chór Politechniki Krakowskiej „cantata” (Kraków, Poland)
akademski zbor filozofskog fakulteta u zagrebu „concordia discors” (zagrzeb, chorwacja/croatia)
audite Juvenes (Staranzano, włochy/italy)
Mixed choir „ogre” (ogre, Łotwa/Latvia)
chór Mieszany „canticum novum” (czeski cieszyn, czechy/czech republic)
chór Mieszany „cantate deo” Parafii Św. Józefa oblubieńca nMP w warszawie (warsaw, Poland)
coro dell'accademia di Pescara (Pescara, włochy/italy)
12.00–13.30 Przerwa / Interval

13.30 –15.30 kategoria C / Category C 
chór Studencki „collegium iuvenum” (czeski cieszyn, czechy/czech republic)
choir „orfeu” (deva, rumunia/romania)
Miejski chór dziewczęcy „Logos” (Swinoujście, Poland)
cantores Minores (Gniew, Poland)
Schola Mariana youth choir (Komárno, Słowacja/Slovakia)
Hoërskool Garsfontein youth choir (Pretoria, republika Południowej afryki/South africa) 

 15.30–16.30 Przerwa / Interval

16.30 kategoria D / Category D
riga 6th Secondary School Girls choir (ryga, Łotwa/Latvia)
chór „Harmonia” (Łukowa, Poland)
kategoria e / Category e
akademicki chór Politechniki Krakowskiej „cantata” (Kraków, Poland)
chór Kameralny „Brevis” (Bielsko-Biała, Poland) 

PROGRAM :
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 3.12.2016 (sobota / saturday)
19.00 koncert Światło i Śpiew / Light and Singing Concert

Kościół Św. Katarzyny (St. catherine church), ul. augustiańska 7
cantores Minores (Gniew, Poland) 
riga 6th Secondary School Girls choir (ryga, Łotwa/Latvia)
akademski zbor filozofskog fakulteta u zagrebu „concordia discors” (zagrzeb, chorwacja/croatia)
Schola Mariana youth choir (Komárno, Słowacja/Slovakia)
chór Mieszany „cantate deo” Parafii Św. Józefa oblubieńca nMP w warszawie (warsaw, Poland)
Miejski chór dziewczęcy „Logos” (Swinoujście, Poland)

19.00 koncert Śpiewanie po Zmierzchu / Concert Singing at night
Kościół Św. Piotra i Pawła (St. Peter and Paul church), ul. Grodzka 52a
chór Kameralny „Brevis” (Bielsko-Biała, Poland)
audite Juvenes (Staranzano, włochy/italy)
Mixed choir „ogre” (ogre, Łotwa/Latvia)
Hoërskool Garsfontein youth choir (Pretoria, republika Południowej afryki/South africa)
choir „orfeu” (deva, rumunia/romania)
chór Mieszany „canticum novum” (czeski cieszyn, czechy/czech republic)
chór Studencki „collegium iuvenum” (czeski cieszyn, czechy/czech republic)
Vocapella (Pecs, węgry/Hungary)

19.30 koncert / Concert
Kościół najświętszej Maryi Panny z Lourdes, ul. Misjonarska 37
coro dell'accademia di Pescara (Pescara, włochy/italy)
Mieszany chór Mariański (Kraków, Poland)

 4.12.2015 (niedziela / sunday)
19.30 koncert galowy / gala Concert 

Bazylika Mariacka (rynek Główny) /  St. Mary’s Basilica (Main Market Square)

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

akademicki chór Politechniki Krakowskiej „cantata” (Kraków, Poland)
dyrygent/conductor: Marta Stós

1. francisco Guerrero – niño dios d'amor herido
2. Maciej Kubacki – dzisiaj w Betlejem
3. francis Poulenc – o Magnum Mysterium
4. Marek Jasiński – Bóg się rodzi

akademski zbor filozofskog fakulteta u zagrebu „concordia discors” 
(zagrzeb, chorwacja/croatia)
dyrygent/conductor: Vinko Karmelić 

1. felice anerio – christus factus est
2. dymitr Bortniański – iże chieruwimy
3. Paweł Łukaszewski – ave Maria
4. Vlado Sunko – zdravo Marijo
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  KATEGORIA A / CATEGORY A

audite Juvenes (Staranzano, włochy/italy)
dyrygent/conductor: Gianna Visintin

1. James Pierpont, Jonathan rathbone – Jingle Bells
2. dan forrest – Blessed is the Lord (Benedictus)
3. aaron copland – zion's walls
4. Georg friedrich Händel, Gwyn arch – Joy to the world

Mixed choir „ogre” (ogre, Łotwa/Latvia)
dyrygent/conductor: Jānis zirnis

1. tomás Luis de Victoria – ave Maria
2. Katherine K. davis, Henry V. onorati, Harry Simeons – carol of the drum (Little drummer Boy)
3. Ēriks ešenvalds – o Salutaris Hostia
4. Lucija Garuta, andrejs eglītis – Mūsu tēvs debesīs
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 KATEGORIA A / CATEGORY A

chór Mieszany „canticum novum” (czeski cieszyn, czechy/czech republic)
dyrygent/conductor: Leszek Kalina

1. francesco Bianciardi – dum medium silentium
2. Piotr czajkowski – chieruwimskaja piesń
3. Maciej zieliński – domine, quis habitabit
4. andrzej Koszewski – Kolęda i

chór Mieszany „cantate deo” Parafii Św. Józefa oblubieńca nMP w warszawie 
(warsaw, Poland)
dyrygent/conductor: dorota Męckowska

1. Henryk Mikołaj Górecki – zdrowaś bądź, Maryja
2. Bartłomiej Pękiel – Magnum nomen domini
3. Mario dellapina – o Sanctissima
4. woflgang amadeusz Mozart – ave verum corpus
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  KATEGORIA A / CATEGORY A

coro dell'accademia di Pescara (Pescara, włochy/italy)
dyrygent/conductor: Pasquale Veleno

 
 
 
1. domenico Bartolucci – adeste fideles
2. Bepi de Marzi – Pastori
3. Javier Busto – ave Maria
4. John rutter – Magnificat (Gloria in 
     excelsis deo)

KATEGORIA c / CATEGORY c

 
chór Studencki „collegium iuvenum” (czeski cieszyn, czechy/czech republic)
dyrygent/conductor: Leszek Kalina
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Józef Świder – Jubilate deo
2. Marek Jasiński – ave Maria ii
3. romuald twardowski – Bóg w stajence
4. romuald twardowski – regina coeli
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KATEGORIA c / CATEGORY c

choir „orfeu” (deva, rumunia/romania)
dyrygent/conductor: Gelu onțanu-crăciun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ola Gjeilo – the Ground
2. Valentin teodorian – colindul clopotelor
3. James Pierpont, Piotr czajkowski, chuck Bridwell – nutcracker Jingles
4. Georg friedrich Händel – Hallelujah 
 
Miejski chór dziewczęcy „Logos” (Swinoujście, Poland)
dyrygent/conductor: elżbieta naklicka

1. Jan campanus Vodnansky – rorando coeli defluant
2. włodzimierz Sołtysik – Jezus malusieńki
3. Krzysztof naklicki – tryumfy Króla niebieskiego
4. John rutter – christmas Lullaby
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KATEGORIA c / CATEGORY c

cantores Minores (Gniew, Poland)
dyrygent/conductor: izabela chyła

1. anonim – Sałka dy hryszka
2. anonim – Szczodry wierczór
3. Józef Świder – Jezus malusieńki
4. Krzysztof Grzeszczak – Pastorałka góralska
 
Schola Mariana youth choir (Komárno, Słowacja/Slovakia)
dyrygent/conductor: orsovics yvette

1. Halmos László – Minden földek istent dícsérjétek
2. Soóky istván – Ó jöjj, ó jöjj emmánuel
3. Kocsár Miklós – Ó, jöjjetek, hívek
4. Kocsár Miklós – Psallite deo
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KATEGORIA c / CATEGORY c 
 
Hoërskool Garsfontein youth choir (Pretoria, republika Południowej afryki 
/South africa)
dyrygent/conductor: con van der Berg

1. anonim – thula Siswe
2. adolphe adam, Keith christopher – o Holy night
3. chris Lamprecht – in Palestina's Velde
4. Mark weston – christmas… in about three Minutes 
 

KATEGORIA d / CATEGORY d 

riga 6th Secondary School Girls choir (ryga, Łotwa/Latvia)
dyrygent/conductor: inta Godiņa 

 
 
 
1. Ārijs Šķepasts – alleluia
2. rihards dubra – Laudate 
     dominum de caelis
3. Józef Świder – Jubilate deo
4. rene clausen – Psalm 100
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KATEGORIA D / CATEGORY D

chór „Harmonia” (Łukowa, Poland)
dyrygent/conductor: Sławomir Kuczek 
 

1. andrzej nikodemowicz – zdrowaś bądź, Maryja
2. anonim – dzieciątko się narodziło
3. Krzysztof wójtowicz – Spieszcie się dzieci do Betlejem
4. Jurij antkiwa – Boh sia rażdaje 
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KATEGORIA e / CATEGORY e 

akademicki chór Politechniki Krakowskiej „cantata” (Kraków, Poland)
dyrygent/conductor: Marta Stós 
 

1. Giovanni Pierluigi da Palestrina – alma redemptoris Mater
2. Marek raczyński – Gdy się chrystus rodzi
3. Bohuslav Martinů – zvěstování
4. andrzej nikodemowicz – Paśli pasterze woły 
 

chór Kameralny „Brevis” (Bielsko-Biała, Poland)
dyrygent/conductor: dominika Jurczuk-Gondek 

1. Johann Sebastian Bach – o Little 
    one Sweet
2. andrzej Koszewski – chrystus Pan 
     się narodził
3. wacław z Szamotuł – Pieśń o 
    narodzeniu Pańskim
4. romuald twardowski – cwiet myslennyj
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KATEGORIA f / CATEGORY f  
 

Vocapella (Pecs, węgry/Hungary)
dyrygent/conductor: Livia Szabo

bez udziału w części konkursowej 
non-competitive choirs



www.christmasfestival.pl


