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Ciąg dalszy niedzielnych obchodów pamięci Stanisława Vincenza w Krakowie miał miejsce w
Gmachu Akademii Muzycznej, gdzie odbył się koncert dzieł kameralnych Profesora Ihora
Macijewskiego
. Spotkanie z kompozytorem poprowadziła Pani Prorektor
Małgorzata Janicka-Słysz
. Profesor Macijewski skomponował liczne cykle wokalne oparte na utworach poetów polskich,
ukraińskich i litewskich stworzył także utwory inspirowane kultura huculską.
Moja Przygoda z kulturą huculską rozpoczęła się od dziecka kiedy mieszkałem we Lwowie
można powiedzieć, że Huculszczyzna była częścią mojego życia. Po wyjeżdzie do
Petersburga coraz częściej tęskniłem do tego regionu, powroty umożliwiała praca naukowa,
tam powstał doktorat "Huculskie kompozycje skrzypcowe"oraz monografia "Instrumenty
Huculszczyzny". Fenomen Huculszczyzny polegał na tym, że ta tradycja jest ciągle żywa,
kultura huculska przyjmowała od zawsze liczne etnosy stąd wielkie jej bogactwo.

W programie zaprezentowano - Brzmienia na skrzypce, klarnet i fortepian, Małgorzata
Staszewska – skrzypce, Piotr Lato – klarnet, Marian Sobula – fortepian
, Śpiewki – Kajety Polskie do słów Tadeusza Różewicza (cykl 2)
, Wiktoria Zawistowska – mezzosopran, Elżbieta Konopczak – fortepian
, Dzieci Huculszczyzny do tekstów ludowych (cykl 1)
, Anastazja Tymko – mezzosopran, Joanna Wittek – fortepian
oraz
Barabaniadę
, która wykonali na instrumentach perkusyjnych: Luo-Lin, Jacek Dwojak, Dawid Fortuna,
Bartosz Sałdan, Mateusz Skrzypczak, Wojciech Zdebski.
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