
Legionowska Orkiestra Barokowa
Orkiestra powstała w 2018 roku z inicjatywy legionowskiego muzyka Michała Junga. Zespół wykonuje muzykę 
czasów baroku i klasycyzmu zgodnie z dawnymi praktykami wykonawczymi, ale także dzieła późniejsze, 
w szczególności muzykę polską. Polem aktywności jest muzyka instrumentalna oraz wokalna, zarówno sakral-
na jak i świecka. W stale poszerzanym składzie Orkiestry znajdziemy instrumenty takie jak skrzypce, altówka, 
klarnet, wiolonczela, chalumeau, kontrabas, klawesyn, organy, na których grają najlepsi absolwenci polskich 
i zagranicznych uczelni muzycznych.

Michał Jung - organista, klawesynista, pianista. Jako solista i kameralista współpracuje z wieloma orkiestrami 
i zespołami kameralnymi, wśród których znajdują się m.in.: Capella Mauriziana, Orchestra Barocca della Civica 
Scuola di Musica, Polska Orkiestra Radiowa, a także wybitnymi artystami tj: Stefano Montanari, Ayako Ono, Carlo 
de Martini, Mario Valsecchi, Konstanty Andrzej Kulka czy Marcin Nałęcz-Niesiołowski.

Ważnym polem działalności artysty jest upowszechnianie kultury muzycznej. Pełni funkcję prezesa Instytutu 
Muzyki Dawnej, jest członkiem Polskiego Towarzystwa Bachowskiego, a także założycielem i dyrektorem arty-
stycznym Legionowskiej Orkiestry Barokowej.
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Bogdan Narloch
Absolwent klasy organów prof. Leona Batora w gdańskiej Akademii Muzycznej. Brał udział w wielu mistrzow-
skich kursach interpretacji muzyki organowej, m.in. u Guy Boveta ze Szwajcarii, Ulricha Spang-Hansena z Danii 
i Milana Šlechty z Czech. Od wielu lat pełni funkcję dyrektora Międzynarodowego Festiwalu Organowego 
w Koszalinie.
Jest doktorem habilitowanym, profesorem nadzwyczajnym Akademii Sztuki w Szczecinie. Jego aktywna dzia-
łalność artystyczna obejmuje recitale solowe, koncerty z muzyką kameralną i z towarzyszeniem orkiestr. 
Występował w kraju i za granicą, m.in. w Belgii, Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Izraelu, Mołdawii, Niem-
czech, Norwegii, Rosji, Rumunii, Szwajcarii, Szwecji, we Włoszech, na Litwie, Słowacji i Węgrzech).

W swoim dorobku posiada kilka płyt kompaktowych, m.in. prezentujących brzmienie historycznych organów 
i muzykę organową Pomorza. Poza działalnością artystyczną zajmuje się też historycznym budownictwem 
organowym, współpracując w tym zakresie z Urzędem Ochrony Zabytków.
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