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Muzyczne spotkania na wzgórzu
Wzgórze Uniwersyteckie w Opolu to urokliwe miejsce, które okazało się także doskonałą
przestrzenią na koncerty. We wtorek (26.08) muzyczne wspomnienie Marka Grechuty przedstawi
Basia Beuth z zespołem, a w środę (27.08) Jan Samołyk muzycznie wspomni Krzysztofa Klenczona
- to repertuar tegorocznej odsłony Muzycznych Spotkań na Wzgórzu Uniwersyteckim. Oba
koncerty rozpoczną się o 20:00. Wstęp wolny.
<p><img height="382" src="file,161919.html" style="float: right;" width="270" /></p> <ul>
<li><strong><a
href="/2014/sierpien/kultura/kobiece-spojrzenie-na-marka-grechute.html">Kobiece spojrzenie na
tw&oacute;rczość Grechuty</a></strong></li> <li><a
href="/2014/sierpien/kultura/muzyczne-spotkania-na-wzgorzu1.html"><strong>Muzyczne
spotkania na wzg&oacute;rzu</strong></a></li> </ul> <p style="text-align: justify;">To druga
edycja cyklu koncert&oacute;w w okolicach skweru artyst&oacute;w przy pl. Kopernika 11. Celem
wydarzenia jest odświeżenie i utrwalenie pamięci o tw&oacute;rcach, dla kt&oacute;rych Opole
było miejscem istotnym w ich karierze.</p> <p style="text-align: justify;">Przypomnijmy, że to
właśnie w Opolu <strong>Marek Grechuta</strong> w 1968 roku zdobył nagrodę dziennikarzy za
piosenkę <em>Serce</em>, a rok p&oacute;źniej jedną z gł&oacute;wnych nagr&oacute;d KFPP
za piosenkę <em>Wesele</em>. W 1971 roku otrzymał tu gł&oacute;wną nagrodę za piosenkę
<em>Korow&oacute;d</em>, a w 1977 roku jego piosenka <em>Hop &ndash; szklankę
piwa</em> zdobyła Grand Prix. W roku 2006 na 43 KFPP artysta uhonorowany został Nagrodą
im. Karola Musioła. W październiku minie 6 lat od momentu odsłonięcia jego rzeźby autorstwa
Wita Pichurskiego na Wzg&oacute;rzu Uniwersyteckim. Muzyczne wspomnienie Marka Grechuty
na Wzg&oacute;rzu Uniwersyteckim zaprezentuje <strong>we wtorek</strong>
(<strong>26.08</strong>) <strong>Basia Beuth z zespołem</strong>.</p> <p
style="text-align: justify;"><strong>Krzysztof Klenczon</strong> w tym roku skończyłby 72 lata.
Piosenkarz, gitarzysta i kompozytor w Opolu występował w latach 1963&ndash;1964 z zespołem
Niebiesko-Czarni, dla kt&oacute;rego skomponował pierwsze piosenki, m.in. <em>Bo to był zły
dzień</em> i <em>Gdy odlatują bociany</em>. Po odejściu z Niebiesko-Czarnych dołączył do
Czerwonych Gitar. Z Jerzym Kosselą i Sewerynem Krajewskim skomponował największe przeboje
grupy. Za <em>Takie ładne oczy</em> w 1968 r. i <em>Biały krzyż</em> w 1969 r.
odni&oacute;sł w Opolu sukces jako wykonawca, zdobywając gł&oacute;wne nagrody. Muzyczne
wspomnienie Krzysztofa Klenczona zaprezentuje <strong>w środę
</strong>(<strong>27.08</strong>) <strong>Jan Samołyk z zespołem</strong>.</p> <p
style="text-align: justify;">Organizatorem II Muzycznych Spotkań na Wzg&oacute;rzu
Uniwersyteckim jest Studenckie Centrum Kultury UO oraz Samorząd Studencki Uniwersytetu
Opolskiego. Radio Opole objęlo wydarzenie patronatem medialnym.</p> <p style="text-align:
justify;"><img alt="Basia Beuth z zespołem" height="449" src="file,133591.html" width="600"
/>Oprac. Agnieszka Lubczańska</p>

