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Fundacja Rzeka EN powstała w 2019 r. z inicjatywy Edwarda Wolanina – 

wybitnego polskiego pianisty, chopinisty i pedagoga. Jej celem jest działalność 

oświatowo-kulturalna w kraju i za granicą, szczególnie w zakresie wspierania, 

promocji i pomocy w rozwoju kariery dzieci i młodzieży uzdolnionych muzycznie, 

a także dorosłych artystów muzyków.

Największymi przedsięwzięciami kulturalno-edukacyjnymi dotąd zrealizowanymi 

przez Fundację Rzeka EN są: Czarnoleski Festiwal Sztuk (2 edycje) oraz Festiwal 

Warmia Piano&Art Days w Lidzbarku Warmińskim. Oprócz tego Fundacja 

współorganizuje liczne koncerty, konsultacje metodyczne dla nauczycieli szkół 

muzycznych oraz wykłady.

W każdym z działań stara się wspierać polską kulturę, 

polskich artystów  i dzielić się z jej odbiorcami tym,

co najlepsze.

Weronika Sura



Weronika Sura – magister sztuki, akordeonistka klasyczna, artystka, a także manager kultury. 
Jest absolwentką Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. 
Klaudiusza Barana oraz Podyplomowych Studiów Managerskich z zarządzania dla twórców, 
artystów i animatorów kultury na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Weronika 
Sura jest także przedsiębiorcą, prowadzi swoją prywatną szkołę muzyczną w Rzeszowie.

Aktywnie koncertuje w kraju i zagranicą w ramach ważnych wydarzeń kulturalnych. 
Koncertowała w Niemczech, Szwajcarii, we Włoszech, na Litwie. Dawała koncerty online dla 
niemieckiej fabryki akordeonów Weltmeister, a także dla festiwalu akordeonowego Cotati 
Accordion Festival z USA. Występowała na deskach Filharmonii Narodowej, Filharmonii 
Podkarpackiej, Salach Koncertowych Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina czy 
Uniwersytetu Rzeszowskiego, w Pałacu w Jabłonnie, i wielu innych prestiżowych ośrodkach 
kultury. Nagrywała muzykę do filmów i spektakli teatralnych, m.in. współpracując z Teatrem 
Wielkim Operą Narodową. W 2019 r. wydała swoją debiutancką solową płytę Road to Cordoba, 
wydaną przez warszawskie wydawnictwo Requiem Records.

Weronika Sura jest laureatką wielu polskich i zagranicznych konkursów akordeonowych 
(uzyskała pierwszą nagrodę na konkursach akordeonowych w Szwajcarii, Czechach, Słowacji, 
Polsce). Uczestniczyła w wielu kursach mistrzowskich prowadzonych przez wybitnych 
muzyków i mistrzów akordeonu m.in. prof. G. Stopę (Musik und Kunst Privatuniversität der 
Stadt Wien, Austria), M. Mikki (Folkwang Universität der Künste, Essen, Niemcy), S. Hussonga, 
(Hochschulefür Musik Würzburg, Niemcy), Y. Shishina (Conservatory Sergei Rachmaninov 
in Rostov, Rosja). Od wielu lat zajmuje się również działalnością pedagogiczną, prowadząc 
zajęcia muzyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Była zapraszana na gościnne wykłady dla 
studentów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, gdzie opowiadała o sztuce motywacji 
w działalności koncertowej. Prowadziła też warsztaty akordeonowe w Państwowej Szkole 
Muzycznej I i II st. w Zgorzelcu. W latach 2018 - 2020 pracowała jako nauczyciel akordeonu 
w Państwowej Szkole Muzycznej I st. nr 3 w Warszawie. W latach 2019-2020 pracowała  
w fundacji Julian Cochran Foundation przy organizacji cyklu koncertów Klasyka na Koszykach 
oraz tworzyła własny cykl wywiadów z artystami KlasyczneRozmowy. Od 2018 roku prowadzi 
swój autorski vlog na kanale YouTube: Weronika Sura Vlog. Prowadzi również indywidualne 
szkolenia online z gry na akordeonie oraz indywidualne szkolenia dla artystów połączone 
z audytem mediów społecznościowych i działalności internetowej, z nastawieniem na 
kreowanie nowych strategii działania. Więcej informacji dostępnych na stronie internetowej  
www.weronikasura.pl.

1. Sergey Voitenko – Revelation

2. Anatoli Biełoszycki – Suita nr 3 „Hiszpańska”

3. Franck Angelis – Etiuda

4. Astor Piazzolla – Chau Paris

5. Hubert Giraud – Sous le ciel de Paris

6. Yann Tiersen – J&#39;y suis jamais alle - opr. W. Sura

7. Nino Rota – Speak softly love - opr. W. Sura

8. Astor Piazzolla – Adios Nonino - opr. W. Beltrami

9. Astor Piazzolla – Libertango - opr. W. Sura

Program


