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15 hitów na 15-lecie Polski w UE - wielki koncert przy CWK
już 4 maja
Hucznie i w muzycznym stylu będzie świętować 15. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej
stolica regionu. W sobotę 4 maja przy Centrum Wystawienniczo-Kongresowym odbędzie się
koncert, na którym wystąpią m.in. Kayah, Kasia Kowalska, Grzegorz Markowski i Dariusz
Kozakiewicz z Perfectu, Patrycja Markowska czy Piotr Kupicha. Wydarzenie poprowadzi Krzysztof
Ibisz. Otwarcie bram o godz. 18:00. Koncert rozpocznie się o 20:30.
Na placu za Centrum Wystawienniczo-Kongresowym na jednej scenie wystąpią Kayah, Kasia
Kowalska, Grzegorz Markowski i Dariusz Kozakiewicz z Perfectu, Patrycja Markowska, Ewelina
Lisowska, zwycięzca premier opolskiego festiwalu z 2016 roku Mesajah czy Piotr Kupicha –
wokalista zespołu Feel. Wśród wykonawców nie zabraknie również, tych pochodzących z Opola –
Margo, autorki mobilnego przeboju roku 2006 zatytułowanego „Hypnotizing me”, a wykonanego
w duecie z Warrenem G., czy tegorocznego laureata Fryderyków, Roberta Cichego. Wszystkim
wykonawcom będzie towarzyszył zespół pod kierownictwem uznanego muzyka i aranżera
Krzysztofa Pszony. <br /> <br /> Zapowiada się wieczór pełen wielkich przebojów, gwiazd i
fajerwerków, które rozświetlą niebo podczas finału koncertu. Będzie można pobawić się m.in. przy
takich hitach jak: „Za późno”, „Niepokonani”, „Prowadź mnie”, „Świat się pomylił”, „Jak anioła
głos”, „Każdego dnia” czy „Hipnotyzuj mnie”. <br /> <br /> Nowoczesnego charakteru,
trafiającego do młodszej widowni, nadadzą imprezie DJ-e oraz scena, w której scenografii pojawią
się smartfon i tablet – symbole technologicznej rewolucji ostatnich 15 lat. <br /> <br /> <img
class="image borderefx1 left" style=" width:50%; float:left; margin:10px 20px 10px 0;"
src="http://radio.opole.pl/public/info/2019/275814/2019-04-16_1555422587.jpg" alt="Opole
będzie hucznie świętować 15-lecie Polski w Unii Europejskiej. Szykuje się wielki koncert przy
CWK" title="Opole będzie hucznie świętować 15-lecie Polski w Unii Europejskiej. Szykuje się wielki
koncert przy CWK" />Za oprawę muzyczną wieczoru odpowiedzialny będzie znany producencki
duet MIYO. Specjalny set, zremiksowanych największych przebojów ostatnich 15 lat przygotuje na
tę okazję DJ Mafia Mike. Jego muzyczna propozycja będzie towarzyszyła również spektakularnemu
pokazowi pirotechnicznemu na zakończenie koncertu. To pierwsze tego rodzaju wydarzenie przy
Centrum Wystawienniczo-Kongresowym. <br /> <br /> Tego dnia CWK obsługiwane będzie
liniami nr 5, 12, 18, 28 oraz dodatkowo liniami nr 9 i 13. Już od godziny 16-17 linie będą
kursowały ze zwiększoną częstotliwością. Skumulowana zostanie duża liczba autobusów, które po
zakończeniu koncertu odwozić będą pasażerów na trasach ww. linii autobusowych. W trakcie
trwania koncertu realizowane będą normalne kursy, które również będą dawały możliwość
wcześniejszego powrotu. Przejazd autobusami będzie się odbywał na podstawie biletów
miejskich.<br /> <br /> Gospodarzami wydarzenia są Marszałek Województwa Opolskiego,
Andrzej Buła oraz Prezydent Opola, Arkadiusz Wiśniewski, a patronatem objęła Komisja
Europejska Przedstawicielstwo w Polsce. Reżyseria – Radek Kobiałko, produkcja koncertu- Music
Company.<br /> <br /> Radio Opole koncert 15 hitów na 15-lecie Polski w UE objęło patronatem

medialnym.

