ZYCIORYS
Miroslaw Tybora – urodzony 1974r. w Czluchowie na Pomorzu. Po ukonczeniu Liceum
Muzycznego w Zeszkole Szkol Miuzycznych im G.Bacewicz w Koszalinie w 1993r., rozpoczal
studia muzyczne, ktore ukonczyl w klasie akordeonu Prof. Krzysztofa Olczaka na AM Gdansk w
1998 roku. W tym samym roku wyjechal do Niemiec, aby tam pod kierunkiem Prof. Mie Miki
najpierw na Folkwang Hochschule Essen, pozniej na „Hochschule fur Musik“ Detmold dalej moc
kontynuowac studia podyplomowe ukonczone dyplomem w 2002 roku.
Juz podczas swojej edukacji w Polsce bral czynny udzial w koncertach, projektach muzyki
kameralnej, w festiwalach, konkursach, sztukach teatralnych i nagraniach plyt CD. Do tych
wydarzen moga zaliczac sie : Miedzynarodowy Festiwal Organowy w Bielsko – Bialej 1995,
Miedzynarodowy Festiwal Akordeonowy „Sata Hame Soi“ w Ikaalinen/Finlandia 1997, jak i
wczesniej w Ogolnopolskim Konursie Akordeonowym w Mlawie. W tym czasie wspolpracowal z
Teatrem Wybrzeze w Gdansku i dokonal pierwszego nagrania CD w firmie „Soliton“ w Sopocie.
Po zakonczeniu studiow muzycznych w Dortmundzie rozpoczal intensywna dzialanosc artystyczna
wystepujac w Niemczech, w roznych krajach Europy. Wystepowal rowniez w Japonii, Chinach,
Koreii Poludniowej i Brazylii. W roku 2005 wykonal jako solista wspolnie z orkiestra „Concerto
Dortmund“ utwor A.Piazzolli „Aconcagua“. W krotkim czasie pozniej wystapil jako solista w sali
filharmonii w Dortmundzie. W 2010 roku na zaproszenie UFU Uniwersytetu z Uberlandia/Brazylia,
przebyl trase koncertowa, wystepujac i wspolpracujac rowniez z orkiestra tamtejszego
uniwersytetu. Przy tej okazji poprowadzil tam jako wykladowca mistrzowski kurs akordeonowy.
Podczas trasy koncertowej do Polski w 2007 wspolnie ze swoimi przyjaciolmi z Niemiec
przyczynil sie do powstania tria, pozniej kwartetu, ktory zostal nazwanym „Uwaga! Quartett“.
Podczas piecioletniej wspolpracy z tym kwartetem, mial okazje wystepowac na roznych
miedzynarodowych festiwalach muzycznych, jak „TFF Rudolstadt Welt Musik Festival“,
„Schleswig – Holstein Musik Festival“, „EBU Folk Festival“ w Segovii/Hiszpania, na
„Miedzynarodowym Festivalu Akordeonowym“ we Wiedniu/Austria i w Torres Vedras/Portugalia.
Biorac udzial w roznych konkursach zdobywal wspolnie z tym zespolem znaczace nagrody, jak np.
„Creole NRW“ (1.miejsce), „Terem Crossover Wettbewerb“ w St.Petersburgu (nagroda specialna).
W 2010 roku na zaproszenie miasta Dusseldorf przebyl trase koncertowa na Expo 2010 do
Shanghai w Chinach. W 2012 uczestniczyl w produkcji kinowego filmu dokumentalnego pt. „Das
Lied des Lebens“ (Lichtfilm).
W 2007 roku bral udzial w koncercie portretowym niemieckiego kompozytora Arne Sanders i byl
jednym z stypendystow w „Kunstlerhauser“ w Worpswede.
M.Tybora wspolpracowal z roznymi kompozytorami, np. Jackiem Rabinskim, Peter Gahn, Peter
Koeszeghy, Bernd Prove, Martin Gerigk, ze wspomnianym juz Arne Sanders. Jego partnerami byli
tacy muzycy jak : Marko Kassl, Kayami Satomi Farias, Charlotte Voigt, Wolfgang Weigel, Afsaneh
Sadeghi, Maurice Maurer, Philipp Sauer, Harald Köster, Wildes Holz, Jean – Claude i Marie
Séférian, Prof. Susanne Ehrhardt, Martin Buschmann, Bodo Klingelhöfer, Ingo Senst und Eric
Richards.
W latach 2007 – 2009 wspolpracowal z towarzystwem polsko – niemieckim przy
Auslandsgesellschaft w Dortmundzie, jak i Konsulatem Generalnym Niemiec w Gdansku,
wspolorganizujac projekty i wymiany miedzy muzykami z obydwu krajow. W roku 2009 byl
koordynatorem projektu i koncertu noworocznego z okazji 40-lecia jubileuszu miast partnerskich w
miejscowisci Bönen, podczas ktorego wystapily grupy reprezentacyjne pochodzace z miast
parnerskich : z Francji miasta Billy – Montigny i z Polski miasta Trzebinia.
M.Tybora jest pedagogiem, swoje doswiadczenia zbieral w roznych szkolach muzycznych w NRW
w Niemczech. Wsrod jego wychowankow znajduja sie leauraci nagrod konkursu „Jugend
Musiziert“, jak i „Jugend Jazzt“, oraz mlodzi aktywni muzycy, ktorzy czesto sami wystepowali w
roznych projektach, koncertach jak i w festiwalach. Aktualny projekt pedagogiczny to letni kurs
akordeonowy, ktory po raz drugi zostanie zoorganizowany w Sauerland w miejscowosci
Winterberg : „Winterberger Akkordeon Sommerkurs“.

