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Mocne Granie, czyli urodzinowy koncert z okazji 65-lecia
Radia Opole. Tego nie można przegapić!
Radio Opole obchodzi w tym roku 65-lecie powstania. Są tacy, którzy w tym wieku przechodzą na
emeryturę. My jednak absolutnie robić tego nie zamierzamy, wręcz przeciwnie - mamy plany, by
nadal tworzyć dla Państwa ciekawe audycje i rzetelnie informować o sprawach regionu. Urodziny
postanowiliśmy uczcić wyjątkowym koncertem. Wydarzenie odbędzie się 22 września w
amfiteatrze.
TSA, SBB, Piersi i Sabina SAGO – to artyści, którzy wystąpią na specjalnym urodzinowym
koncercie z okazji 65-lecia Radia Opole. Zestaw to nieprzypadkowy - doskonale wpisuje się w
hasło „Nadajemy emocje”, które w tym roku przyświeca naszej rozgłośni, a każdy z artystów jest
w jakiś sposób związany z Opolem… <br /> <br /> To właśnie w Opolu powstał zespół TSA, to z
Opola pochodzi obdarzona charakterystyczną barwą głosu Sabina SAGO. Lidera zespołu SBB
Józefa Skrzeka nieraz gościliśmy w Studiu M Radia Opole, gdzie nagrywał swoje płyty. Z kolei
zespół Piersi często pojawia się w Opolu na koncertach - ostatnio w opolskim amfiteatrze wystąpił
pod patronatem Radia Opole w czerwcu wraz z plejadą gwiazd polskiej sceny muzycznej podczas
charytatywnego koncertu „Niepokonani-Opole”. <br /> <br /> Koncert „Mocne Granie” odbędzie
się w piątek 22 września w amfiteatrze. Poprowadzi go dwóch dziennikarzy Radia Opole - Wiesław
Kolbusz i Jacek Rudnik. Początek o godz. 19:00. <br /> <br /> Bilety na koncert już w sprzedaży –
można je nabyć w kasie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki i poprzez stronę <a
href="http://ncpp.opole.pl/aktualnosci/2017/09/22/" target="_blank" rel=""><span
style="font-weight: bold;">bilety.ncpp.opole.pl</span>.</a> Zapraszamy! <br /> <br /> Od 7
sierpnia zapraszamy także do słuchania felietonów Tomasza Wojtyłki, które wprowadzą w klimat
urodzinowego koncertu. <br /> <br /> Organizatorem wydarzenia jest Radio Opole. Więcej
informacji o artystach, którzy pojawią się na koncercie można znaleźć tu: <span
style="font-weight: bold;"><a href="http://www.tsa.com.pl/pl/" target="_blank"
rel="">TSA</a></span>, <span style="font-weight: bold;"><a href="sbb-band.pl/"
target="_blank" rel="">SBB</a></span>, <span style="font-weight: bold;"><a
href="http://www.zespolpiersi.pl/" target="_blank" rel="">Piersi</a></span>, <span
style="font-weight: bold;"><a href="http://www.sagomusic.com/" target="_blank"
rel="">SAGO</a></span>. <br /> <br /> Wnioski akredytacyjne dla mediów prosimy kierować
na adres:<br /> <a href="mailto:akredytacje@radio.opole.pl" target="_blank" rel="" title="Adres
do akredytacji"><i class="fa fa-envelope-o"> </i>akredytacje@radio.opole.pl</a>.<br /> <br
/> <span style="font-weight: bold;"><a
href="113,2,sluchacze-pomozcie-potrzebne-pieniadze-na-operac&idpi=130&idxi=211347"
target="_blank" rel="">Podczas koncertu będzie można wesprzeć Martę i Macieja Marczaków,
których synek Mikołaj, aby żyć, musi przejść kosztowną operację serca</a></span>.<br /> <img
class="image borderefx1 fit" style=" width:100%; clear:both; margin:10px 0 10px 0;"
src="http://radio.opole.pl/public/info/2017/206311/2017-07-25_1500979386.jpg" alt="Mocne
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