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Dizzy Boyz Brass Band z koncertem w Studiu M
Porywające saksofony, puzony i trąbki wraz ze spajającą wszystko perkusją (i to niejedną!). Takie
energetyczne brzmienia w klimatach nowoorleańskich brass bandów zagoszczą 13 czerwca w
Studiu M im. SBB za sprawą Dizzy Boyz Brass Bandu. Gościem specjalnym koncertu
be
̨
dzie światowej sławy muzyk, włoski wirtuoz trąbki - Andrea Tofanelli. Początek o godz. 20:00.
Pierwsza godzina wydarzenia będzie transmitowana w audycji „Rewiry kultury”, a jeszcze przed
samym koncertem zespół pojawi się w audycji „Dobre Granie”.
<p>Bezpłatne zaproszenia można rezerwować (od godz. 8:00 do 15:00, od poniedziałku do
piątku) telefonicznie pod numerem: <i class="fa fa-phone"> </i>77/40 13 431 lub mailowo:<i
class="fa fa-envelope-o"> </i><a href="mailto:koncert.studio@radio.opole.pl" target="_blank"
title="Pod tym adresem można zarezerwować
zaproszenie">koncert.studio@radio.opole.pl</a>.</p><br /> <div>Dizzy Boyz Brass Band grają
muzykę z pogranicza funku, jazzu, popu, rocka i latino. Przyjadą z Poznania. Powstali z inicjatywy
trębacza Jakuba Domańskiego, absolwenta Szkoły Muzycznej w Opolu. <br /> </div> <div><br
/> </div> <div>Koncert w Studiu M to część czerwcowej trasy Dizzy Boyz Brass Bandu, której
gościem specjalnym jest Andrea Tofanelli - włoski trębacz big bandu Maynarda Fergusona. </div>
<div><br /> </div> <div>Andrea Tofanelli koncertuje na całym
s
́
wiecie, m. in. z Tomem Jonesem czy Michaelem Bublè. Jest utytułowanym pedagogiem,
wykładowca
̨
dwóch włoskich uczelni. Nagrał ponad 500 albumów - w różnych gatunkach muzycznych współpracując m.in. z Georgem Michaelem, Burtem Bacharachem czy Joe Cockerem. Opole
odwiedził w zeszłym roku w ramach IX Letniej Akademii Instrumentów Dętych Blaszanych.</div>
<div><br /> </div> <div>Zespół Dizzy Boyz Brass Band wystąpi w Studiu M im. SBB w składzie:
Jakub Domański (trąbka), Kacper Grzanka (trąbka), Maciej Sokołowski (saksofon altowy), Filip
Szulc (saksofon barytonowy), Piotr Banyś (puzon tenorowy), Maciej Łakomy (puzon basowy),
Zbigniew Wilk (tuba), Maksymilian Mińczykowski (perkusja), Bartłomiej Krawczak (perkusja) oraz
Daniel Moszczyński (wokal).</div> <div><br /> </div> <div>Więcej informacji o zespole można
znaleźć tu: <a href="http://dizzyboyz.com/" target="_blank" rel="" title="Przejdż na stronę
zespołu"><span style="font-weight: bold;">Dizzy Boyz Brass Band</span></a>.<br /> </div>
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Brass Band z koncertem w Studiu M im. SBB już 13 czerwca - można już rezerwować zaproszenia!
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