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Tadeusz Szlenkier urodził się w Warszawie. Ukończył filozofię na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia 
wokalno-aktorskie na Yale University w Stanach Zjednoczonych. W Polsce kształcił się u Romana Węgrzyna, 
a w trakcie studiów zagranicznych u Richarda Cross’a. 
Artysta ma na swoim koncie udział w licznych konkursach wokalnych. W maju 2005 roku zajął pierwsze 
miejsce w Międzynarodowym Konkursie Wokalnym Klassik-Mania w Wiedniu. Od tego czasu  występuje 
na wielu ważnych scenach muzycznych w Polsce i za granicą. Od 2010 roku jest na stałe związany z 
bydgoską Operą Nova, gdzie występuje w najważniejszych rolach tenora lirycznego - jako Książę w 
„Rigoletto”,  Alfred w „Traviacie”, Rodolfo w „Cyganerii”, Princ w „Rusałce”, Enzo w Giocondzie, Tamino w 
„Czarodziejskim Flecie”, Barinkay w „Baronie Cygańskim”, oraz Alfred w „Zemście nietoperza”. 
W repertuarze artysty znajdują się również  role Gustawa w „Balu Maskowym”, Leicestera w „Marii Stuard” 
Donizettiego, Jontka w „Halce” Moniuszki, oraz Pinkertona w „Madamie Butterfly”. Wykonuje również 
dzieła oratoryjne - m. in. Messa da Requiem G. Verdiego, IX Symfonia Beethovena, oraz Requiem Mozarta. 
Współpracuje z instytucjami muzycznym w całym kraju, między innymi z filharmoniami w Warszawie, 
Krakowie, Bydgoszczy, Szczecinie, Sopocie, Koszalinie. 
W marcu 2008 roku na zaproszenie Elżbiety Pendereckiej Tadeusz Szlenkier wziął udział w koncertowym 
wykonaniu opery L. Cherubiniego „Lodoïska”, w ramach XII Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van 
Beethovena w Warszawie. Koncert ten został objęty opieką artystyczną przez Christę Ludwig, a nagranie 
nominowano do prestiżowej Nagrody Muzycznej „Fryderyk”.  
Latem 2008 roku, Tadeusz Szlenkier zaśpiewał partię Pasterza w „Królu Rogerze” Karola Szymanowskiego 
podczas Bard Summer Festival w Annandale on Hudson. Było to pierwsze sceniczne wystawienie tej opery 
w Stanach Zjednoczonych. 
Począwszy od 2003 roku artysta prowadzi nieprzerwaną działalność koncertową, również za granicą. W 
latach 2012, 2013 i 2014 entuzjastycznie przyjęto występy artysty na festiwalu „Musica em Trancoso” w 
Brazylii.  
W 2010 roku, Tadeusz Szlenkier reprezentował Polskę na koncertach organizowanych w ramach targów 
EXPO w Szanghaju. Dwa lata później w maju 2012 roku Tadeusz Szlenkier wystąpił jako Idomeneo w 
operze Mozarta w Teatro Municipal w Limie w Peru. 
W dorobku tenora znajdują się również nagrania, między innymi oper Luigi Cherubiniego „Lodoïska” i 
Antoniego Dworaka „Rusałka”, a także pieśni Oskara Kolberga.   
Tadeusz Szlenkier jest honorowym ambasadorem SM i poprzez swoją działalność koncertową wspiera 
walkę ze Stwardnieniem Rozsianym.


