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Koncert kończący XI Śląskie Lato Muzyczne już 27 sierpnia
Ponad 140 młodych wirtuozów muzyki klasycznej z 8 państw będzie uczestniczyć w XXVIII
Międzynarodowym Kursie Muzycznym oraz towarzyszącym mu XI Śląskim Lecie Muzycznym.
Uczestnicy - pod okiem pedagogów z zakresu gry na fortepianie, skrzypcach, altówce, wiolonczeli
oraz kontrabasie - będą ćwiczyć swój warsztat, a efektów ich pracy będzie można posłuchać
podczas koncertów. Koncerty będą się odbywać codziennie od 1 do 11 sierpnia. nie tylko w
Opolu, ale także w Głuchołazach, Mosznej, Brzegu i Kamieniu Śląskim. Na wszystkie wstęp wolny.
Uroczysta inauguracja wydarzeń odbędzie się we wtorek (01.08) w Filharmonii Opolskiej.
Początek o godz. 20:00. W programie kwartety Mozarta i Brahmsa. <br /> <br /> W tym roku
występów uczestników i wykładowców kursu będzie można posłuchać także m.in. podczas
koncertu plenerowego w poniedziałek (07.08) nad Stawem Zamkowym w Opolu, a także nad
stawkiem przy kawiarni „Laba”, w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej i w Kościele
NMP i św. Wojciecha. Poza Opolem kursanci odwiedzą także zamek w Kamieniu Śląskim, zamek w
Mosznej, Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu i Centrum Kultury w Głuchołazach, <br /> <br />
Pełny harmonogram koncertowy - zarówno XI Śląskiego Lata Muzycznego, jak i uczestników i
wykładowców XXVIII Międzynarodowego Kursu Muzycznego – można znaleźć na zamieszczonych
powyżej plakatach oraz <a href="http://www.kurs.opole.pl/" target="_blank" rel="">na stronie
wydarzenia</a>. <br /> <br /> Dodajmy, że Międzynarodowe Kursy Muzyczne są wspólnym
dziełem: Jerzego Hellera - animatora wielu muzycznych przedsięwzięć na Opolszczyźnie,
długoletniego dyrektora opolskiej szkoły muzycznej oraz Tomasza Tomaszewskiego - opolanina,
koncertmistrza Niemieckiej Opery w Berlinie, profesora berlińskiego Uniwersytetu Sztuki - od
samego początku dyrektora artystycznego kursów. Opiekę nad realizacją idei, zmarłego w 1992
roku Jerzego Hellera sprawuje Towarzystwo Międzynarodowych Kursów Muzycznych we
współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu. <br />
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