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Wyjątkowi artyści poprowadzą warsztaty muzyczne w
Namysłowie
Jan Borysewicz, Wojciech Olszak, Radek Owczarz i Wojciech Pilichowski - to panowie, z których
talentu i wiedzy będzie można skorzystać za sprawą niecodziennych warsztatów muzycznych,
które odbędą się w piątek (13.04) i sobotę (15.04) w Namysłowie. Ale to nie wszystko - jeśli ktoś
marzył, by zagrać na jednym koncercie z legendarny muzykiem Lady Pank - też będzie okazja! Na
warsztaty wciąż jeszcze można się zapisywać. Wstęp na koncert Jana Borysewicza jest bezpłatny,
ale trzeba zarezerwować wejściówkę - jeszcze parę zostało.Radio Opole będzie na miejscu wraz z
audycją 'Dobre Granie' w piątek (13.04) po 17:00!
<img class="image borderefx1 right" style=" width:50%; float:right; margin:10px 0 10px 20px;"
src="http://radio.opole.pl/public/info/2018/233289/2018-04-09_1523281973.jpg" alt="Warsztaty i
koncert 'I muzyka gra' odbędą się w Namysłowskim Ośrodku Kultury" title="Warsztaty i koncert 'I
muzyka gra' odbędą się w Namysłowskim Ośrodku Kultury" />Warsztaty odbędą się w
Namysłowskim Ośrodku Kultury. Potrwają w piątek (13.04) od godz. 15:00 do 18:00, a zakończy
je tego dnia koncert Jana Bo z udziałem uczestników. <br /> <br /> Udział jest bezpłatny, ale ze
względu na ograniczoną ilość miejsc, organizatorzy proszą o zgłoszenie chęci uczestnictwa.
Zgłoszenia należy wysyłać na adres mailowy: <a href="mailto:igramuzyka2018@gmail.com"
target="_blank" rel=""><i class="fa fa-envelope-o"> </i>igramuzyka2018@gmail.com</a><br
/> <br /> W sobotę (14.04) warsztaty odbędą się w sekcjach: gitara (poprowadzi je Jan
Borysewicz), produkcja (tu swoją wiedzą podzieli się Wojciech Olszak), bębny (poprowadzi je
Radek Owczarz) oraz bass (tu będzie okazja spotkania z Wojciechem Pilichowskim). <br /> <br />
Wejściówki na piątkowy koncert można odbierać w Szkole Muzycznej w Oleśnie (343583603) lub
w Szkole Muzycznej w Namysłowie (774101261), a także w dniu warsztatów/koncertu w
Namysłowskim Ośrodku Kultury. <br /> <br /> Więcej informacji można znaleźć na stronie <a
href="http://szkolamuzyczna.olesno.pl/index.php/243-i-gra-muzyka-jan-borysewicz-band-namyslo
w-13-14-kwietnia-2018" target="_blank" rel="" title="Przejdż na stronę szkoły"><span
style="font-weight: bold;">Państwowej Szkoły Muzycznej w Oleśnie</span></a>. <br /> <br />
Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszeniem Pro Musica Viva działające przy Państwowej
Szkole Muzycznej I stopnia w Oleśnie. Radio Opole objęło warsztaty i koncert w Namysłowie
patronatem medialnym. <br /> <span style="font-weight: bold;"><br /> </span> <div
align="center"><span style="font-weight: bold;"> Piątek 13 kwietnia</span><br /> </div>
<span style="font-weight: bold;"> </span><br /> <span style="font-weight:
bold;">15:00-18:00 </span>warsztaty zespołowe<br /> <span style="font-weight: bold;">19:00
</span>koncert JAN BO z udziałem warsztatowiczów (!)<br /> <span style="font-weight:
bold;"><br /> </span> <div align="center"><span style="font-weight: bold;"> Sobota 14
kwietnia </span><br /> </div> <br /> warsztaty w sekcjach:<br /> <ul> <li> <span
style="font-weight: bold;">10:00-11:30</span> Jan Borysewicz / gitara<span
style="font-weight: bold;"></span></li> <li><span style="font-weight:

bold;">11:45-13:15</span> Wojtek Olszak / produkcja<span style="font-weight:
bold;"></span></li> <li><span style="font-weight: bold;">13:30-15:00</span> Radek Owczarz
/ bębny<span style="font-weight: bold;"></span></li> <li><span style="font-weight:
bold;">15:15-16:45</span> Wojtek Pilichowski / bass<br /> </li> </ul> <img class="image
borderefx1 fit" style=" width:100%; clear:both; margin:10px 0 10px 0;"
src="http://radio.opole.pl/public/info/2018/233289/2018-04-09_1523282160.jpg" alt="Warsztaty i
koncert 'I muzyka gra' odbędą się w Namysłowskim Ośrodku Kultury" title="Warsztaty i koncert 'I
muzyka gra' odbędą się w Namysłowskim Ośrodku Kultury" />

