
Nabór do programu London Philharmonic Orchestra Young Composers  
 

 

Instytut Adama Mickiewicza w ramach programu Polska Music po raz kolejny zaprasza 

młodych polskich kompozytorów do udziału w programie London Philharmonic Orchestra 

Young Composers 2020/21.Warsztaty to wyjątkowa możliwość bezpośredniej współpracy 

z jedną z najlepszych orkiestr świata oraz niepowtarzalna okazja indywidualnych konsultacji 

z samym Brettem Deanem, który objął funkcję mentora najbliższej edycji programu. 

Uczestnicy będą współpracować z mentorem przez cały rok, rozwijając swoje kompozycje 

podczas comiesięcznych serii seminariów i warsztatów. Przygotowywane przez nich utwory 

zostaną również skonfrontowane z opiniami muzyków LPO. Zwieńczeniem warsztatów będzie 

specjalny koncert w Southbank Center, podczas którego kompozycje uczestników  wykonane 

zostaną przez London Philharmonic Orchestra.  Jak co roku, program LPO Young Composers 

we współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza oferuje udział jednemu kompozytorowi 

z Polski. 

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 23 kwietnia (czwartek), godz. 23:59.  

 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się pod linkiem:  

https://iam.pl/en/202021-london-philharmonic-orchestra-young-composers-programme  

 

Więcej informacji o programie: https://www.lpo.org.uk/education/young-composers.html  

 

Odpowiedzi na ewentualne pytania można uzyskać pod adresem mailowym: 

jablewska@iam.pl  

 

 

 
 

 
Program Polska Music aktywnie wspiera prezentacje polskiej muzyki klasycznej i współczesnej na 
świecie w wykonaniach wybitnych artystów zagranicznych. Szczególny nacisk kładzie na działania 
wspierające młodych twórców i kompozytorów. Jako pomysłodawca produkcji scenicznych, inicjator 
zamówień kompozytorskich oraz promotor muzyki współczesnej, Polska Music wspiera realizację 
prestiżowych wydarzeń muzycznych i festiwali, a także patronuje licznym wydawnictwom książkowym i 
fonograficznym. Program regularnie współpracuje z wieloma renomowanymi instytucjami z całego 
świata, takimi jak: BBC Symphony Orchestra, Berliner Philharmoniker, Bregenz Festival, Chandos 

Records, Chicago Symphony Orchestra, Cité de la musique – Philharmonie de Paris, Ensemble 
Musikfabrik, Huddersfield Contemporary Music Festival, Klangforum Wien, Lincoln Center Festival, 
London Philharmonic Orchestra, London Symphony Orchestra, Los Angeles Philharmonic, Lyric Opera 

of Chicago, Philharmonia Orchestra, Royal Opera House, Sound and Music, Welsh National Opera i 59 
Productions. 
 

Program powstał w 2011 roku z inicjatywy Instytutu Adama Mickiewicza. Szczegółowe informacje 
o Polska Music dostępne są na stronie www.polskamusic.iam.pl.   
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