
Sobota 17 września 2016 

MISTRZOWIE FRANCUSCY 

JEAN-LUC PERROT (Francja) 

Program:  

Anonim (XIII wiek)    - Estampie       

Buxheimer Orgelbuch (XV wiek)  - Ma doulce amour    

Claude GERVAISE (1525-1583)  - Danceries:     

 -Pavane et Gaillarde d’Angleterre     -Allemande     -Bransle de Bourgogne     -Pavane 

 

Nicolas LEBÈGUE (1631-1702)  - Offertoire en F Ut Fa na temat Stabat Mater 

Gilles JULLIEN (1650?-1703)  - Premier Livre d’orgue (fragmenty)  

   -Prélude   -Duo   -Trio   -Fugue   -Basse de Trompette   -Cromhorne en taille 

 

Jean-Baptiste LULLY (1632-1687)  - Chaconne de Phaeton   

Claude BALBASTRE (1727-1799)  - Or nous dites Marie                                     

       - Prélude et Fugue (in D)  

 

Guillaume LASCEUX (1740-1831)    - Plain chant  - Morceau de Flűtes  - Quatuor   

Michel CORRETTE (1707-1795)  - Offertoire La St-Dominique  

Jean-Luc Perrot – organista, klawesynista, muzykolog. Studia odbył w Konserwatorium  

w Saint-Etienne, pod kierunkiem Michela Chapuis i Jean’a Boyer (organy) oraz Rolanda 

Meillier (fortepian). Doktor muzykologii, związany z Uniwersytetem w Saint-Etienne, 

prowadzi zajęcia z organologii, akompaniamentu i interpretacji muzyki dawnej. Przez wiele lat 

pełnił funkcję tytularnego organisty kościoła Notre Dame w Saint Etienne, od paru lat 

tytularny organista katedry w Souvigny, przy sławnych organach F.H.Clicquot oraz kierownik 

artystyczny festiwalu organowego w La Chaise-Dieu. Działalność naukowa obejmuje prace 

związane z historycznymi organami francuskimi oraz dawna muzyką organową.  

Jest odkrywcą i wydawcą wielu zapomnianych utworów francuskiej muzyki organowej. 

Działalność artystyczna obejmuje koncerty we Francji, Włoszech, Polsce, Niemczech, 

Hiszpanii, Kanadzie oraz liczne nagrania płytowe na historycznych organach francuskich oraz 

nagrania francuskiej muzyki klawesynowej. Dokonał także licznych nagrań muzyki 

improwizowanej do filmów. Jean-Luc Perrot koncertuje także na historycznych fisharmoniach, 

klawesynach oraz na carillon. Prowadzi także kursy interpretacyjne w Europie i klasy 

mistrzowskie. Jako wybitny specjalista-organolog doprowadził do konserwacji wielu 

zabytkowych organów francuskich, opublikował wiele artykułów na temat problemów 

interpretacji muzyki francuskiej oraz zabytkowych organów francuskich, m.in. dla 

wydawnictw encyklopedycznych (Musik in Geschichte und Gegenwart, Dictionnaire  

de Musique du XIX-e siecle, wydawnictwa Uniwerystetu Sorbony). Jest założycielem zespołu 

muzyki dawnej „La Clemence d’Urfé”. Posiada także bogaty dorobek kompozytorski. 


