
Marlena Borowska
Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie na Wydziale Wokalno-Aktorskim 
w klasie śpiewu solowego Prof. Haliny Słonickiej. Dwukrotnie uczestniczyła w Międzynarodowych Kursach 
Wokalnych w Belgii, gdzie doskonaliła swoje umiejętności pod kierunkiem G. Colleman i G. Loembarts, tam też 
została wytypowana do Koncertu Finałowego dla Radia BRT w Brukseli. Okres studiów zaowocował udziałem 
w licznych spektaklach, m.in. pod dyrekcją T. Wicherka oraz M. Nowakowskiego. Współpracowała z Estradą 
Kameralną Filharmonii Narodowej, Krajowym Biurem Koncertowym.

Organizatorka wielu prestiżowych ogólnopolskich i międzynarodowych muzycznych przedsięwzięć artystycz-
nych. Dyrektor Ogólnopolskich oraz Międzynarodowych Festiwali i Konkursów Wokalnych. Realizatorka spek-
takli operowych oraz kierownik naukowy muzycznych kursów i seminariów edukacyjnych dla młodzieży. Arty-
stycznie i naukowo związana zwłaszcza ze środowiskiem warszawskim i wrocławskim. Bierze czynny udział 
w konferencjach, obradach jury konkursów wokalnych, publikuje. Wielokrotnie nagradzana za twórczość arty-
styczną, organizatorską i pedagogiczną. Z wielkim powodzeniem koncertuje w kraju i za granicą, otrzymując 
za swoje kreacje wokalne znakomite recenzje.
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Zbigniew Gach
Organista, kameralista, menedżer kultury. Z wynikiem bardzo dobrym ukończył studia na Wydziale Fortepia-
nu, Klawesynu i Organów w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w klasie organów prof. Andrzeja 
Chorosińskiego w Warszawie oraz studia w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej. Jako 
solista i kameralista występował m.in. w Niemczech, Czechach czy Włoszech. Jest laureatem stypendium arty-
stycznego Prezydenta Miasta Słupska oraz Marszałka Województwa Pomorskiego. Nakładem wydawnictwa 
Ars Sonora w 2017 roku ukazała się pierwsza płyta artysty Gach plays Bach. 

Od stycznia 2018 roku pełni funkcję dyrektora Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk.

Do�nansowano ze środków 
Narodowego Centrum Kultury 
w ramach programu 
„Kultura – Interwencje 2020”

w
w

w
.k

ul
tu

ra
.s

lu
ps

k.
pl



O’bows Quartet
O’bows Quartet tworzą oboistka Magdalena Maniewska, skrzypaczka Alisa Kopac, altowiolistka Joanna 
Kravchenko oraz wiolonczelistka Weronika Kulpa, artystki związane z Operą Bałtycką, Filharmonią Bałtycką, 
Elbląską Orkiestrą Kameralną, Akademią Muzyczną w Gdańsku. Zespół powstał w 2018 roku ze wspólnej pasji 
do muzyki kameralnej, a także z potrzeby wszechstronnego rozwoju artystycznego. Od momentu powstania 
bierze aktywny udział w życiu koncertowym Trójmiasta, starając się zapełnić istniejącą na polskim rynku 
muzycznym niszę, dotyczącą działalności artystycznej profesjonalnych kwartetów obojowych.

Centrum zainteresowań artystycznych O’bows Quartet stanowią utwory autorstwa kompozytorów XX 
i XXI wieku, często pisane w duchu neoklasycyzmu. Jest to głównie muzyka brytyjska, dająca bogate źródło 
repertuaru na taki skład kameralny. Zespół posiada także w swoim repertuarze kompozycje okresu klasyczne-
go, jak również muzykę �lmową.
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