
INTERESUJE NAS WSPÓŁPRACA Z: 

filharmoniami 
biurami festiwalowymi 
impresariatami artystycznymi 
salami koncertowymi 
instytucjami kultury 
uczelniami wyższymi o profilu 
artystycznym 

 

CV ARTYSTYCZNE 

Trio fortepianowe w składzie Jagoda Prucnal – skrzyp-
ce, Jacek Podgórski – wiolonczela, Mateusz Zubik – forte-
pian powstało w czerwcu 2015 roku w klasie dr Barbary
Łypik-Sobaniec i dra hab. Sławomira Cierpika. Członkowie 
zespołu są studentami wybitnych polskich muzyków i pe-
dagogów – prof. dra hab. Andrzeja Pikula, prof. dr hc. Kai 
Danczowskiej i dra hab. Dominika Połońskiego. 

W ramach kursów mistrzowskich kształcili się pod kie-
runkiem najznakomitszych osobowości świata muzyki 
m.in. prof. Teresy Głąbówny, prof. Paula Badury-Skody, 
prof. Dimitri Baszkirowa, prof. Andrzeja Jasińskiego,
prof. Michaela Wessela, prof. Tamasa Ungara, prof. Petera 
Bucka, prof. Mikhaila Kopelmana, prof. Anny Malikovej, 
prof. Diny Yoffe, prof. Tomasza Strahla, prof. Stanislawa 
Pochekina i wielu innych. 

Zespół posiada szeroki wachlarz repertuarowy, który
z powodzeniem wykonuje prowadząc ożywioną działalność 
koncertową w wielu miastach Polski i Europy m. in. War-
szawie, Wrocławiu, Przemyślu, Krakowie, Lusławicach, 
Częstochowie, Stendal, Bad Sackingen czy Bayreuth. Trio 
w listopadzie 2017 roku debitowało w jednej z najsłynniej-
szych sal koncertowych świata, Carniegia Hall w Nowym 
Jorku. Występ ten zawdzięczają zwycięstwu w miedzyna-
rodowym konkursie muzycznym organizowanym przez 
Golden Classsical Music Awards. 

The Flaneurs Piano Trio bierze udział w rozmaitych festi-
walach muzycznych takich jak Przemyska Jesień Muzyczna, 
czy Letnia Akademia Muzyczna w Krakowie. Posiada reko-
mendacje uznanych autorytetów w dziedzinie kameralistyki 
fortepianowej. W drodze konkursu muzycy otrzymali stypen-
dium najwyższego stopnia Fundacji Juttingów. 
 

THE FLANEURS 
PIANO TRIO 

RODZAJ WYKONYWANEJ MUZYKI: 

Najważniejsze pozycje muzyki 
kameralnej od klasycyzmu po muzykę 
współczesną. 

KONTAKT: 

nr telefonu:  +48  728 786 565   /   +48 798 070 844
 

e-mail:  theflaneurs.trio@gmail.com

Biuro Karier Akademii Muzycznej w Krakowie
ul. św. Tomasza 43, 31-027 Kraków

T/F +48 12 426 29 70, +48 12 422 44 55
agnieszka.stefanska@amuz.krakow.pl 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie koncertowej zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademię Muzyczną w Krakowie, w celu uczestnictwa 
w Badaniu losów zawodowych absolwentów Akademii Muzycznej w Krakowie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych oraz ich 
poprawienia. 
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