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Włącz radio i przenieś się w wyjątkowe miejsce! Czas
Owczarni nadchodzi. Też tam będziemy!
Muzyczna Owczarnia - co to takiego? To tu swego czasu 50 urodziny obchodził światowej sławy
skrzypek Nigel Kennedy, 25-lecie twórczości świętował Marek Raduli. a Wojtek Pilichowski
powiedział kiedyś: „Nie zagrać w Muzycznej Owczarni to obciach”. Postanowiliśmy też się tam
wybrać...
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title="Muzyczna Owczarnia w Jaworkach koło Szczawnicy to miejsce koncertów, plenerów
malarsko-rzeźbiarskich, a od 14 lat także warsztatów muzycznych [fot. Justyna
Dziekanowska/Paweł Zdybel]" />Muzyczna Owczarnia mieści się w Jaworkach koło Szczawnicy. To
miejsce koncertów, plenerów malarsko-rzeźbiarskich, a od 14 lat także muzycznych warsztatów.
Pierwsza tura tych ostatnich właśnie się rozpoczęła i potrwa do niedzieli (15.07), a że Radio Opole
zawsze stara się być w miejscach wartych uwagi, też się tam wybieramy, by poprowadzić na
żywo audycje i poobserwować muzyków w akcji. <br /> <br /> Na warsztaty co roku przyjeżdża
kilkadziesiąt uczestników, którzy mają okazję podszkolić swoje umiejętności pod okiem
profesjonalnych muzyków. Wśród wykładowców możemy spotkać m.in. Wojtka Pilichowskiego,
Wojtka Olszaka, Pawła Serafińskiego, Justynę Panfilewicz, Paulinę Przybysz czy Macieja Lipinę.
Zajęcia odbywają się w klasach gitary, gitary basowej, perkusji, instrumentów klawiszowych,
wokalu oraz studia. Trwają za dnia, z kolei wieczorami odbywają się wspólne muzykowania na
jamach oraz koncertach. <br /> <div><br /> </div> <div>Tradycją jest, że kulminacją
warsztato
́
w jest koncert na dużej scenie dla mieszkańców Szczawnicy i odwiedzających ją turystów. W tym
roku wydarzenie będziemy transmitować! </div> <div><br /> </div> <div><img class="image
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title="Tradycją jest, że kulminacją
warsztato
́
w jest koncert na dużej scenie dla mieszkańców Szczawnicy i odwiedzających ją turystów. W tym

roku wydarzenie będziemy transmitować! [fot. Justyna Dziekanowska/Paweł Zdybel]" />Na
miejscu będziemy już w piątek (13.07) z audycją <a
href="17,164,dobre-granie-dobre-granie-ekstra" target="_blank" rel=""><span
style="font-weight: bold;">Dobre Granie</span></a>. Z Jaworek powitamy już o 7:00 rano w
sobotę (14.07) – stąd Paweł Konieczny poprowadzi program <a href="17,10,mamy-weekend"
target="_blank" rel=""><span style="font-weight: bold;">Mamy weekend</span></a>. Tego
dnia od godz. 19:05 do 22:00 będziemy transmitować Koncert Finałowy Warsztatów Owczarnia,
który odbędzie się na scenie przy dolnej stacji kolejki linowej na Palenicę w Szczawnicy. <br />
</div> <div><br /> </div> <div>Niedzielny poranek także poprowadzimy ze Szczawnicy. W
Muzycznej Owczarni zawitamy ponownie wraz z audycją <a href="17,168,scena-i-slawa"
target="_blank" rel="" title="Dowiedz się więcej o audycji"><span style="font-weight:
bold;">Scena i sława</span></a> w niedzielę po 15:00. </div> <div><br /> </div>
<div>Pomysł Muzycznej Owczarni narodził się 21 lat temu po zakupieniu starej owczarni z polan
pasterskich i przeniesieniu jej na pewną parcelę. Po adaptacji i modernizacji Owczarnia
rozpoczęła działalność jako miejsce pracy twórczej. Inauguracja odbyła się w 1999 roku,
prezesem honorowym Komitetu Założycielskiego jest Nigel Kennedy, a wśród członków m.in.
Hanna Banaszak, Janusz Muniak, Janusz Strobel, Marek Raduli, Krzysztof Ścierański, Krzysztof
Cugowski, Kuba Badach oraz prof. dr hab. Marek Waldenberg. </div> <div><br /> </div>
<div>II tura Letnich Warsztatów Muzycznych Muzyczna Owczarnia 2018 potrwa od 15 do 22
lipca. Więcej o miejscu i organizowanym przez nie warsztatach można przeczytać na stronie tu:
<a href="http://www.muzycznaowczarnia.pl/" target="_blank" rel=""><span style="font-weight:
bold;">Muzyczna Owczarnia</span></a>. Radio Opole jest patronem medialnym
wydarzenia.</div>

