
Piąta edycja Festiwalu Stella Musica zbliża się wielkimi krokami.  
Świętując tę specjalną rocznicę mamy dla Państwa bardzo różnorodny i ciekawy 
program pod dyrekcją artystyczną Katarzyny Musiał. W piątek, 22 marca o godzinie 
20:00 w pięknym Teatrze Outremont usłyszymy premierę Koncertu na fortepian, 
pipigwan i orkiestrę niezwykle intrygującej kompozytorki pochodzącej z Oddawa First 
Nation, Barbary Croall, który to utwór wykona ona wraz z Katarzyną Musiał i znakomitą 
Orkiestrą Imerial pod dyrekcją utalentowanej Lori Antounian. Ponadto zabrzmi 
„Niebieska Rapsodia” Gershwina, którą na 4 ręce zagrają „cudowne dzieci” – siostry 
Emily i Sarah Oulousian (zwyciężczynie między innymi emisji „Virtuose” w Radio 
Canada jak i Canadian Music Competition). Wystąpią również młode gwiazdy l’Ecole 
Supérieure de Ballet du Quebec w tańcu przygotowanym specjalnie na tę okazję przez 
balerinę i choreografkę Vanesę Garcia Montoya z Les Grands Ballets de Montreal. 
 
Zapowiada się wspaniały wieczór pełen muzycznych wrażeń, ze znakomitymi artystami 
występującymi razem na jednej scenie. Chcemy w ten sposób uświetnić także 
Międzynarodowy Dzień Kobiet! 
 
 
Warto również dodać, że w przeddzień Koncertu Galowego, w dniu 21 marca o 
godzinie 18:00 odbędzie się nostalgiczny koncert intymny w wykonaniu finalistki 
programu „Virtouse” Nikki Arsenault, która oczaruje Państwa Fantazjami Telemanna 
na flet solo, oraz pokaz duetu tanecznego. Po koncercie odbędzie się panel dyskusyjny 
prowadzony przez Anne Marie Trahan związany z 30 rocznicą Konwencji ONZ o 
Prawach Dziecka. Warto dodać i podkreślić rolę jaką odegrał tu propagator i działacz 
społeczny na rzecz dzieci Dr. Janusz Korczak. Główny temat dyskusji to: „Jaki wpływ na 
rozwój i wzmocnienie pozycji kobiet w ich dorosłym życiu ma dostęp do edukacji”. 
Ten ciekawy wieczór w Petit Outremont zakończy się networking event z gośćmi panelu 
i artystami.  
 
Dla Polonii montrealskiej oferujemy bilety na Koncert Galowy - 22 marca z 40% zniżką 
kod promo „stellavip” 
Telefonicznie: 514-495-9944, wew. 1 lub na stronie www.theatreoutremont.ca 
 
Festiwal Stella Musica jest organizacją non-profit, której misją jest promowanie i 
docenianie wkładu kobiet w dziedzinie muzyki i sztuki. 
 
 

 


