Radio Opole: http://radio.opole.pl/130,232760,w-kwietniu-w-filharmonii-opolskiej

W kwietniu w Filharmonii Opolskiej
Koncert wybitnej gruzińskiej skrzypaczki, 'Od Kofty... do Korcza' w wykonaniu Michała Bajora,
utwory Katarzyny Gaertner - sprawdź, czego będzie można posłuchać w najbliższych dniach w
Filharmonii Opolskiej.
20 kwietnia godz. 19:00<br /> <span style="font-weight: bold;"> Koncert symfoniczny,
Przemysław Neumann - dyrygent, Veriko Tchumburidze - skrzypce<br /> </span> Sala
koncertowa<br /> 20 kwietnia (piątek) godz. 19:00 to wielkie wydarzenie w ramach 66. Sezonu
Artystycznego. Zapraszamy na kolejny koncert z cyklu „Strefa Gwiazd”. Tym razem przed opolską
publicznością wystąpi znakomita gruzińska skrzypaczka Veriko Tchumburidze, laureatka I
nagrody XV Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu –
zasłynęła jako wulkan energii. Jej spotkanie z wyważoną partyturą Beethovena będzie zatem dla
słuchaczy czymś zupełnie nowym.<br /> Opolską orkiestrą symfoniczną dyrygować będzie
dyrektor Przemysław Neumann. <br /> Więcej informacji:<br /> <a
href="http://www.filharmonia.opole.pl/calendar/event/2018-04-20/19:00/812" target="_blank">
http://www.filharmonia.opole.pl/calendar/event/2018-04-20/19:00/812</a><br /> [Fot. materiały
prasowe]<br /> <br /> <br /> <img class="image borderefx1 right" style=" width:66%;
float:right; margin:10px 0 10px 20px;"
src="http://www.radio.opole.pl/public/info/2018/232760/2018-04-04_1522860391.jpg"
alt="Koncert rodzinny [Fot. Michał Grocholski]" title="Koncert rodzinny [Fot. Michał Grocholski]"
/>22 kwietnia godz. 11:00<br /> <span style="font-weight: bold;"> Koncert rodzinny<br />
</span> 22 kwietnia (niedziela) godz. 11:00 Niedzielne koncerty rodzinne dedykujemy
najmłodszym słuchaczom, których wraz z rodzicami, opiekunami, rodzeństwem oraz całymi
rodzinami zapraszamy do słuchania muzyki. A że muzyka to nieskończony wszechświat, każdy
koncert pozwoli na odkrycie nowych kompozycji, twórców oraz poznanie muzycznych
sekretów.<br /> Więcej informacji:<br /> <a
href="http://www.filharmonia.opole.pl/calendar/event/2018-04-22/11:00/786" target="_blank">
http://www.filharmonia.opole.pl/calendar/event/2018-04-22/11:00/786</a><br /> [Fot. Michał
Grocholski]<br /> <br /> <br /> 22 kwietnia godz. 18:00<br /> <span style="font-weight:
bold;"> Słuchacze Opolskiego Studia Piosenki i Studia Piosenki Bard, piosenki Katarzyny
Gaertner<br /> </span> Scena klubowa<br /> 22 kwietnia (niedziela) godz. 18:00 w repertuarze
piosenek Katarzyny Gaertner zaprezentują się słuchacze Opolskiego Studia Piosenki. <br />
Więcej informacji:<br /> <a
href="http://www.filharmonia.opole.pl/calendar/event/2018-04-22/18:00/833" target="_blank">
http://www.filharmonia.opole.pl/calendar/event/2018-04-22/18:00/833</a><br /> <br /> <br />
<img class="image borderefx1 right" style=" width:66%; float:right; margin:10px 0 10px 20px;"
src="http://www.radio.opole.pl/public/info/2018/232760/2018-04-04_1522860448.jpg"
alt="Michał Bajor [Fot. materiały prasowe artysty]" title="Michał Bajor [Fot. materiały prasowe
artysty]" />27 kwietnia godz. 19:00<br /> <span style="font-weight: bold;"> Michał Bajor, Od

Kofty... do Korcza<br /> </span> 27 kwietnia (piątek) godz. 19:00 na scenie Opolskiej Filharmonii
po raz kolejny wystąpi uwielbiany przez opolską publiczność Michał Bajor. Tym razem w
repertuarze „Od Kofty… do Korcza”. Jak wyjaśnia sam Bajor: Kofta, bo między innymi od jego
pięknych i poetyckich tekstów zaczęło się na poważnie moje śpiewanie; a Korcz, bo tak kapitalnie
utrafił w moją muzyczną osobowość, że od dawna nosiłem się z zamiarem nagrania naraz jego
muzycznych, dla mnie napisanych perełek.<br /> Więcej informacji:<br /> <a
href="http://www.filharmonia.opole.pl/calendar/event/2018-04-27/19:00/844" target="_blank">
http://www.filharmonia.opole.pl/calendar/event/2018-04-27/19:00/844<br /> </a><br /> [Fot.
materiały prasowe artysty]

