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Gala Noworoczna w Filharmonii Opolskiej. Uwaga,
przełożono terminy czwartkowego i piątkowego koncertu!
Filharmonia Opolska rozpoczyna cykl siedmiu koncertów, którymi pragnie przywitać 2019 rok.
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Opolskiej wystąpi pod dyrekcją jednego z najwybitniejszych
polskich dyrygentów, znanego popularyzatora muzyki klasycznej - Macieja Niesiołowskiego. Na
scenie pojawią się także dwie sopranistki Anita Maszczyk i Wioletta Białk. Pierwszy koncert
odbędzie się w piątek (11.01) o godz. 19:00. Kolejne odbędą się m.in. w najbliższą sobotę i
niedzielę. Zostały ostatnie bilety! Uwaga koncerty zaplanowane na 17 i 18 stycznia zostały
przełożone!
Maciej Niesiołowski przez wiele lat prowadził cykl telewizyjnych koncertów, wypełnionych
zabawnymi anegdotami, przybliżając widzom najwspanialsze dzieła muzyki światowej. <br /> <br
/> Zeszłoroczna Gala Noworoczna "Z batutą i humorem" okazała się sukcesem. Podczas siedmiu
koncertów sala wypełniała się do ostatniego miejsca, a widownia z koncertów wychodziła
zachwycona. Filharmonia postanowiła zatem także w tym roku zaprosić Macieja Niesiołowskiego
do udziału w Gali Noworocznej. <br /> <br /> Podczas karnawałowych koncertów nie zabraknie
zabawnego wprowadzenia do utworów - utworów zabawnych oraz zmuszających do refleksji...<br
/> <br /> <img class="image borderefx1 right" style=" width:33%; float:right; margin:10px 0
10px 20px;" src="http://radio.opole.pl/public/info/2019/264212/2019-01-08_1546963084.jpg"
alt="Pierwsza Gala Noworoczna w FO już w ten piątek [fot. materiały nadesłane przez FO]"
title="Pierwsza Gala Noworoczna w FO już w ten piątek [fot. materiały nadesłane przez FO]"
/>Poniżej terminy kolejnych okazji do posłuchania i obejrzenia koncertów Gali Noworocznej w
Filharmonii Opolskiej:<br /> <ul> <li>12.01.2019 godz. 18:00</li> <li>13.01.2019 godz.
18:00</li> <li>17.01.2019 godz. 19:00 (koncert przełożony na 22 stycznia)</li> <li>18.01.2019
godz. 19:00 (koncert przełożony na 23 stycznia)</li> <li>19.01.2019 godz. 19:00 (zmiana
godziny, pierwotnie koncert był planowany na 18:00)</li> <li>20.01.2019 godz. 18:00</li>
</ul>Radio Opole jest patronem medialnym Gal Noworocznych w Filharmonii Opolskiej. <br />
<br /> Więcej informacji o biletach tu: <a
href="https://filharmonia.opole.pl/wydarzenia/gala-noworoczna-z-batuta-i-humorem-4/"
target="_blank" title="Przejdź na stronę filharmonii" style="font-weight: bold;"></a><a
href="https://filharmonia.opole.pl/wydarzenia/gala-noworoczna-z-batuta-i-humorem-4/"
target="_blank" title="Przejdź na stronę filharmonii" style="font-weight:
bold;">www.bilet.filharmonia.opole.pl</a>

