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Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (ukończyła
kierunki dyrygentura chóralna oraz edukacja muzyczna) oraz Akademii Muzycznej w Krakowie (podyplomowe studia z teorii muzyki). Studiowała również w Kodály Institute of the Liszt
Ferenc Academy of Music, a swój dyrygencki warsztat doskonaliła w trakcie kursów w kraju
i zagranicą (m.in. Eric Ericson Masterclass w Haarlem, International Kodály Seminar w Kecskemet, czy Studium Chorale Masterclass for Choral Conductors w Maastricht). Jest laureatką XI Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu, na którym otrzymała pierwszą nagrodę oraz nagrodę specjalną im. E. Maćkowiaka za najlepszą metodę pracy
z chórem. Wielokrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka
Województwa Śląskiego oraz Prezydenta Miasta Chorzów. W roku 2009 otrzymała Nagrodę
Marszałka Województwa Śląskiego. Jako założycielka i kierownik artystyczny istniejącego
od 2007 roku Zespołu Wokalnego Contento Core przygotowała ponad 70 koncertów,
uczestniczyła w kilkudziesięciu festiwalach i cyklach koncertowych, koordynowała kilkanaście projektów, przygotowała kilka prawykonań oraz nagrała dwie płyty. W 2012 obroniła
pracę doktorską w dziedzinie dyrygentura chóralna, a w 2014 roku opublikowała książkę
„Decorum et varietas. Psalmy w muzyce wokalnej i wokalno-instrumentalnej polskiego baroku”. Obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej
w Katowicach. Była koordynatorem Międzynarodowego Festiwalu Chórów Akademii Muzycznych KoChAM w 2015 roku, a w latach 2015 – 2017 sprawowała funkcję kuratora regionu śląskiego ministerialnego programu „Śpiewająca Polska” działającego przy Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Od września 2017 roku pracuje jako chórmistrz Chóru
Polskiego Radia, a od września 2018 roku jest dyrektorem artystycznym zespołu.
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Maria Piotrowska-Bogalecka graduated from the Karol Szymanowski Academy of Music in
Katowice (in choral conducting and musical education), and the Academy of Music in Krakow (postgraduate studies in music theory). She also studied at Kodály Institute of the Liszt
Ferenc Academy of Music, and developed her conducting skills at courses both in Poland
and abroad (Eric Ericson Masterclass in Haarlem, International Kodály Seminar in Kecskemet, and Studium Chorale Masterclass for Choral Conductors in Maastricht).
She won the first prize, as well as the Edmund Maćkowiak special prize for the best choral
rehearsal technique, at the 9th National Competition for Choral Conductors in Poznań. She
received numerous scholarships from the Polish Minister of Culture and National Heritage,
the Marshal of the Katowice Province, and the Mayor of Chorzów City. In 2009 she received
the prize of the Marshal of the Silesian Voivodship. In 2007, she set up the Contento Core
Vocal Ensemble. As its artistic director, she has organised more than 70 concerts, took part
in several dozen festivals and concert cycles, coordinated numerous projects, prepared several world premiere performances, and produced two albums. In 2012, she completed her
doctoral degree in choral conducting, and in 2014 published the book “Decorum et varietas.
Psalmy w muzyce wokalnej i wokalno-instrumentalnej polskiego baroku” (Decorum et varietas. Psalms in vocal and vocal-instrumental music of Polish Baroque). Currently, Maria Piotrowska-Bogalecka has been working as a lecturer at the Choral Conducting Department of
the Academy of Music in Katowice. She also used to coordinate the KoChAM International
Festival of Music Academy Choirs. From 2015 to 2017, she was the Silesia region curator
for the national programme “Śpiewająca Polska” (Singing Poland) at the National Forum of
Music in Wrocław.
Since September 2017, she has been working as a choirmaster for the Polish Radio Choir,
and since 2018 she acts also as its artistic director.

