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Głogóweckie tradycje festiwalowe odwołują się do pobytu słynnego niemieckiego 

kompozytora Ludwika van Beethovena w rezydencji Franza Wenzla von Oppersdorff  w 1806 roku w 

Głogówku. Efektem gościny była dedykowana hrabiemu w 1808 roku IV Symfonia B-dur Op. 60. 

Pamiątką tegoż wydarzenia są coroczne koncerty festiwalowe, w których uczestniczą wybitni artyści z 

kraju i zagranicy. 

Celem tegorocznej edycji festiwalu jest działanie kompleksowe, które zapewni nową i 

interdyscyplinarną formę przekazu kulturalnego. Planuje się bowiem program muzyczny oparty na 

wyraźnym podkreśleniu i porównaniu dorobku dwóch genialnych kompozytorów i pianistów, jakimi 

byli Beethoven i Chopin. Będzie ona okazją do ukazania tzw. świadomości dziejowej, faktów i ich 

efektów jako jednego z czynników ugruntowywania się świadomości europejskiej, praktycznego kodu 

genetycznego, którego jesteśmy spadkobiercami. Dlatego w programie prezentowania muzyki 

ważnym czynnikiem będzie nie ograniczanie się tylko do tradycyjnej formy koncertów, ale prezentacji 

form interdyscyplinarnych, takich jak towarzyszące wykłady, wystawa i warsztaty muzyczne dla 

najmłodszych. Wyznacznikiem wysokiej jakości zadania jest udział w festiwalu najwyższej klasy 

wykonawców z kraju i zagranicy. Każdy koncert poprowadzony będzie słowem przewodnim, który 

wprowadzi zarówno odbiorcę elitarnego, wytrawnego, jak i tego, który po raz pierwszy ma kontakt z 

muzyką klasyczną – w twórczość kompozytora, okoliczności powstania utworu, jego wymiar i 

wydźwięk. 

W tym roku, Śląski Festiwal im. Ludwiga van Beethovena objęty został honorowym 

Patronatem Ministerstwa Kultury I Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury, 

które są szczególnym wyróżnieniem przyznawanym przede wszystkim cyklicznym przedsięwzięciom 

kulturalnym najbardziej znaczącym dla kultury i ochrony dziedzictwa narodowego rangi 

międzynarodowej bądź ogólnopolskiej. Z ogromną przyjemnością zapraszamy Państwa na wszystkie 

tegoroczne koncerty festiwalowe! 

Wstęp na wszystkie festiwalowe koncerty jest bezpłatny. 
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