Ucho do klasyki!
Najwięksi kompozytorzy dla najmłodszych. Na płycie i w książce. Na
początek Chopin i Mozart

Ucho do klasyki! to najnowsza seria książek z płytami, która w przystępny sposób przybliża dzieciom utwory i postaci
największych kompozytorów. Wielcy mistrzowie, dzięki zabawnym anegdotom z dzieciństwa i późniejszego życia,
sugestywnym oraz dowcipnym ilustracjom, dają się poznać od zupełnie innej strony – schodzą z piedestału, na którym ich
postawiliśmy, by ukazać ludzką twarz. 26 maja jako pierwsze na rynku ukazało się wydawnictwo z twórczością Fryderyka
Chopina, a premiera kolejnej części, o Wolfgangu Amadeuszu Mozarcie, zaplanowana jest na 14 czerwca.
Jaki wpływ miała gra młodego Fryderyka Chopina na wielkiego księcia Konstantego i innych groźnych zbójców? Jakie psoty
sprawiał swoim nauczycielom w szkole, a jakie swoim uczniom – francuskim arystokratom? Dlaczego nie chciał zaprzyjaźnić
się z Mickiewiczem i Słowackim? I jakim podstępem udał się w ostatnią podróż do ojczyzny?
11 czerwca o godzinie 17 w warszawskim CSW w ramach CJG Festival odbędzie się koncert promujący wydawnictwo.
Teksty napisał Maciej Kaczyński, współautor książki Facecje. Historia coachem napisana , współpracownik czasopisma
„Przekrój”. Ilustracje stworzyli profesjonalni artyści, którzy od lat ilustrują książki dla dzieci: Dorota Wojciechowska –
współpracowała z wieloma czasopismami i wydawnictwami (m. in. „Wysokie Obcasy,” Gaga, „Twoje Dziecko,”
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne) oraz Marcin Surma – ilustrator, twórca komiksów i filmów rysunkowych.
Wydawcy: ART2 Music oraz Wydawnictwo Widnokrąg, Agora SA
Ilustracje: Marcin Surma
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Koncert fortepianowy e-moll op. 11, Rondo. Vivace
Etiuda c-moll op. 10 nr 12 „Rewolucyjna”
Walc cis-moll op. 64 nr 2
Polonez A-dur op. 40 nr 1 „Wojskowy”
Polonez As-dur op. 53 „Heroiczny”
Nokturn Es-dur op. 9 nr 2
Berceuse Des-dur op. 57
Scherzo b-moll op. 31 nr 2
Preludium e-moll op. 28 nr 4
Preludium Des-dur op. 28 nr 15 „Deszczowe”
Etiuda cis-moll op. 10 nr 4
Walc Des-dur op. 64 nr 1 „Minutowy”

13. Mazurek D-dur op. 33 nr 2
14. Mazurek B-dur op. 7 nr 1
Nokturn b-moll op. 9 nr 1

