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Jest lipiec, jest "Kropka"! Radio Opole w Głuchołazach
5 koncertów, ponad 20 wykonawców, kilkadziesiąt godzin muzycznej uczty - jednym słowem:
Kropka. Międzynarodowy Festiwal Piosenki Turystycznej Kropka w Głuchołazach to aktualnie
jeden z największych w Polsce festiwali piosenek znanych z górskich szlaków. Wydarzenie potrwa
od 19 do 22 lipca. Będzie okazja posłuchania takich zespołów, jak: Wołosatki, Formacja czy Grupa
Bohema. Gwiazdą sobotniego wieczoru będzie Stanisław Soyka. Wstęp na wszystkie koncerty jest
bezpłatny. Szczegóły programu podajemy poniżej.
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(22.07)" title="Międzynarodowy Festiwal Piosenki Turystycznej 'Kropka' od czwartku (19.07) do
niedzieli (22.07)" />Radio Opole będzie na miejscu! W czwartek (19.07) w kanale <a
href="http://radio.opole.pl/player.php" target="_blank"><span style="font-weight: bold;">Radio
Opole 2 </span>(<span style="font-weight: bold;">DAB+</span>)</a><span
style="font-weight: bold;"> </span>będziemy od godz. 17:00 transmitować koncert OFF Sceny,
w piątek (20.07) będziemy na miejscu wraz z audycją <a href="17,76,ona-i-on" target="_blank"
rel=""><span style="font-weight: bold;">Ona i On</span></a>, a od 17:00 z <a
href="17,164,dobre-granie-dobre-granie-ekstra" target="_blank" rel=""><span
style="font-weight: bold;">Dobrym Graniem</span></a>. Z głuchołaskiej Kropki poprowadzimy
także weekendowe poranki do 7:00 do 11:00, a w niedziele (22.07) audycję <a
href="17,168,scena-i-slawa" target="_blank" rel=""><span style="font-weight: bold;">Scena i
Sława</span></a>. Dodajmy, że od 10 do 21 lipca o 17:40 w cyklu <span style="font-weight:
bold;"><a href="http://radio.opole.pl/17,213,artysci-w-kropce" target="_blank">Artyści w
Kropce</a></span> Paweł Konieczny przedstawia uczestników tegorocznej edycji wydarzenia.
<div> <p><br /> </p> <p>Tradycyjnie oficjalne otwarcie Kropki poprzedzi w <span
style="font-weight: bold;">czwartek</span> (19.07) Przegląd Utworów z Charakterem, czyli
PUCH. W ramach Off Sceny zaprezentują się wybrane zespoły spośród uczestników PUCH-u, czyli
Przeglądu Utworów z Charakterem. Koncert odbędzie się w ogrodzie Hotelu Sudety, a poprowadzi
go Grzegorz Rudecki. Początek o godz. 17:00.</p> <p><br /> </p> <p>Sam PUCH rozpocznie
się w <span style="font-weight: bold;">sobotę</span> (21.07) o godz. 14:00. Koncert
poprowadzi Zbigniew Janowski. Laureatów poznamy tego samego dnia podczas wieczornego
koncertu, który poprowadzi Paweł Konieczny. Na scenie Muszli Leśnej od godz. 18:00 usłyszymy
także: Irenę Salwowską z zespołem, Wyspy Dobrej Nadziej. Antoniego Murackiego z zespołem. Po
występie laureatów PUCH-u usłyszymy gwiazdę tegorocznej Kropki: Stanisława Soykę. Wieczór
zakończy koncert ethno-jazzowego zespołu grającego muzykę bałkańską - Sokół Orkestar. </p>
<p><br /> </p> <p>To w sobotę, a jeszcze w <span style="font-weight: bold;">piątek
</span>(20.07) od godz. 17:00 w Muszli Leśnej wystąpią: Wszystkiego Najlepszego, Bez Idola,
Wołosatki, Formacja, a także Grupa Bohema z repertuarem z najnowszej płyty, która swoją

premierę będzie miała właśnie na festiwalu. Koncert poprowadzi Bartłomiej Zgorzelski.</p><br
/> </div> <div>Tradycyjnie dodatkową imprezą, która co roku ściąga do Głuchołaz miłośników
wędrówek z gitarą zza południowej granicy, będzie w <span style="font-weight:
bold;">niedzielę</span> (22.07) Trampska Hudba. Koncert poprowadzi Teresa Drozda. Początek
o godz. 16:00. <br /> </div> <div><br /> </div> <div>Kto nie będzie mógł być na miejscu, to
oprócz słuchania radia - polecamy zajrzeć tu: <a
href="http://www.kropka.glucholazy.pl/transmisja" target="_blank" rel="" title="Zobacz
transmisję wydarzenia"><span style="font-weight: bold;">Transmisja</span></a>. <br />
</div> <div><br /> </div> <div>O Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Turystycznej Kropka w
audycji <a href="428,0,dobre-granie-dobre-granie-ekstra" target="_blank" rel=""><span
style="font-weight: bold;">Dobre granie </span></a>opowiadał pomysłodawca wydarzenia Paweł Konieczny.<span style="font-weight: bold;"> </span>Rozmowa jest do posłuchania
poniżej. <span style="font-weight: bold;"><br /> </span></div> <div><span
style="font-weight: bold;"><br /> </span></div> <div>Organizatorem Międzynarodowego
Festiwalu Piosenki Turystycznej Kropka jest Urząd Miejski w Głuchołazach. Radio Opole - jak co
roku - jest patronem medialnym wydarzenia. <span style="font-weight: bold;"><br />
</span></div> <div><span style="font-weight: bold;"><br /> </span></div> <div
align="center"><span style="font-weight: bold;">Program XII Międzynarodowego Festiwalu
Piosenki Turystycznej Kropka</span>:</div> <div><span style="font-weight: bold;"><br />
</span></div> <div align="center"><span style="font-weight: bold;">Czwartek 19 lipca
</span><br /> </div> <div> Taras przy Hoteliku Sudety<br /> <span style="font-weight:
bold;">17:00</span> OFF Scena - koncert wybranych 5 wykonawców PUCH<br /> <ul> <li>
Joanna Zych i Tomek Henciński<span class="text_exposed_show"></span></li> <li><span
class="text_exposed_show">CUDO </span><br /> <span
class="text_exposed_show"></span><span class="text_exposed_show"></span></li>
<li><span class="text_exposed_show">Kami Borkowski</span><br /> <span
class="text_exposed_show"></span><span class="text_exposed_show"></span></li>
<li><span class="text_exposed_show">IGA’cki Band</span><br /> <span
class="text_exposed_show"></span><span class="text_exposed_show"></span></li>
<li><span class="text_exposed_show">Robert Mazurkiewicz i Przemysław Bielawa</span></li>
</ul></div> <div> Koncert poprowadzi Grzegorz Rudecki.<br /> <br /> <div
align="center"><span style="font-weight: bold;">Piątek 20 lipca </span><br /> </div> </div>
<div>Muszla Leśna <br /> </div> <div><span style="font-weight: bold;">17:00</span>
Koncert wieczorny, wystąpią: <br /> <ul> <li>WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO</li> <li>BEZ
IDOLA</li> <li>WOŁOSATKI</li> <li>FORMACJA</li> <li>GRUPA BOHEMA<br /> </li>
</ul>Koncert poprowadzi Bartłomiej Zgorzelski.<br /> <br /> <div align="center"><span
style="font-weight: bold;">Sobota 21 lipca</span><br /> </div> </div> <div>Muszla Leśna<br
/> <span style="font-weight: bold;">14:00 </span>Przegląd Utworów z Charakterem - koncert
poprowadzi Zbigniew Janowski<br /> <span style="font-weight: bold;">18:00</span> Koncert
wieczorny, wystąpią:<br /> <ul> <li>IRENA SALWOWSKA Z ZESPOŁEM</li> <li>WYSPY DOBREJ
NADZIEI</li> <li>ANTONI MURACKI Z ZESPOŁEM</li> <li>LAUREACI PUCH 2018</li>
<li>STANISŁAW SOYKA Z ZESPOŁEM</li> <li>SOKÓŁ ORKESTAR<br /> </li> </ul>Koncert
poprowadzi Paweł "Potas" Konieczny.<br /> <br /> <div align="center"><span
style="font-weight: bold;">Niedziela 22 lipca </span><br /> </div> </div> <div>Muszla

Leśna</div> <div><span style="font-weight: bold;">16:00</span> Koncert TRAMPSKA HUDBA,
wystąpią:<br /> <ul> <li>FTPrim</li> <li>ADELA JONASOVA I RENE SOUCEK</li> <li>PETR
LÜFTNER</li> <li>EPYDEMYE</li> <li>CHWILA NIEUWAGI I KUBA BLOKESZ W PROGRAMIE
"MORAWSKA BRAMA"<br /> </li> </ul>Koncert poprowadzi Teresa Drozda.<br /> </div>
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