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"Kropka" w Głuchołazach od 18 do 21 lipca. Radio Opole
będzie na miejscu!
Muszla Leśna Parku Zdrojowego Głuchołaz już wkrótce wypełni się artystami spod znaku muzyki
poetyckiej, turystycznej, studenckiej. Wszystko za sprawą XIII Międzynarodowego Festiwalu
Piosenki Turystycznej 'Kropka'. Festiwal potrwa od 18 do 21 lipca. Gwiazdą piątkowego koncertu
będą Krzysztof Daukszewicz i zespół Babsztyl. Gwiazdami sobotniego wieczoru będą z kolei
zespoły Sztywny Pal Azji oraz Lubelska Federacja Bardów, która koncertem uczci swoje 20-lecie.
Wstęp na wszystko jest bezpłatny. Szczegóły programu podajemy poniżej.Radio Opole będzie na
miejscu wraz z piątkową audycją 'Dobre Granie Ekstra', którą poprowadzi Basia Beuth. Z
Głuchołaz powita także w niedzielny poranek Paweł Konieczny, a od 15:00 tego dnia
poprowadzimy stamtąd audycję 'Scena i sława'.
<p>Międzynarodowy Festiwal Piosenki Turystycznej Kropka w Głuchołazach to aktualnie jeden z
największych w Polsce festiwali piosenek znanych z górskich szlaków. W tym roku w programie 5
koncertów, ponad 20 wykonawców, kilkadziesiąt godzin muzycznej uczty.<br /> </p> <p><br />
Tradycyjnie oficjalne otwarcie Kropki poprzedzi w <span style="font-weight: bold;">czwartek
</span>(18.07) 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 Hotel Sudety, a poprowadzi go dziennikarka Radia Opole –
Wiktoria Palarczyk. Początek o godz. 17:00.</p> <p><br /> Sam PUCH rozpocznie się w <span
style="font-weight: bold;">sobotę</span> (20.07) o godz. 11:00. Koncert poprowadzi Zbigniew
Janowski. Laureatów poznamy tego samego dnia podczas wieczornego koncertu, który
poprowadzi Paweł „Potas” Konieczny. Na scenie Muszli Leśnej od godz. 18:00 wystąpią także:
Grupa na Swoim, Sławek Kusz z zespołem, Bartek Królak Projekt, a po występie laureatów PUCH-u
usłyszymy z akustycznym koncertem zespół Sztywny Pal Azji. Wieczór zakończy koncert
Lubelskiej Federacji Bardów, która świętuje 20-lecie powstania. <br /> <br /> <img
class="image borderefx1 right" style=" width:50%; float:right; margin:10px 0 10px 20px;"
src="http://radio.opole.pl/public/info/2019/284823/2019-07-12_1562930756.jpg" alt="" title=""
/>To w sobotę, a jeszcze w <span style="font-weight: bold;">piątek </span>(19.07) od godz.
17:00 w Muszli Leśnej wystąpią: Pod Strzechą, Pelton Trio, Myszy i Ludzie, Krzysztof Daukszewicz
i Babsztyl. Koncert poprowadzi Maciej Trojanowski. 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> (21.07) Trampska Hudba. Koncert poprowadzi
Teresa Drozda. Początek o godz. 16:00.</p> <p> </p> <p><br /> Kto nie będzie mógł być na
miejscu, to oprócz słuchania radia - polecamy zajrzeć tu: <span style="font-weight: bold;"><a
href="http://www.kropka.glucholazy.pl/transmisja" target="_blank" title="Zobacz transmisję
wydarzenia">Transmisja</a></span>. </p> <p> </p> <p><br /> <span
style="text-decoration-line: underline;">O XIII Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Turystycznej
Kropka w audycji <span style="font-weight: bold;"><a

href="17,164,dobre-granie-dobre-granie-ekstra" target="_blank" title="Dowiedz się więcej o
audycji">Dobre Granie</a><a
href="http://radio.opole.pl/admin/428,0,dobre-granie-dobre-granie-ekstra" target="_blank">
</a></span>opowiadał pomysłodawca wydarzenia - Paweł Konieczny.<span style="font-weight:
bold;"> </span>Rozmowa jest do posłuchania poniżej</span>. </p> <p> </p> <p><br />
Organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Turystycznej Kropka jest Urząd Miejski w
Głuchołazach. Radio Opole - jak co roku - jest patronem medialnym wydarzenia.<br /> <br />
</p> <div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;">Program</span>:<br
/> <br /> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="text-align: left;"><span
style="font-weight: bold;">Czwartek 18 lipca</span></div></div><span style="font-weight:
bold;"><img class="image borderefx1 right" style=" width:50%; float:right; margin:10px 0 10px
20px;" src="http://radio.opole.pl/public/info/2019/284823/2019-07-10_1562757802.jpg" alt=""
title="" />17:00</span>, taras przy Hoteliku Sudety<br /> OFF SCENA - koncert wybranych 5
wykonawców PUCH. Wystąpią: <ul> <li>032</li> <li>NOCNY LOT</li> <li>Z TYLU CHMUR</li>
<li>MARTA KANIA</li> <li>JAN WOJCIECHOWSKI</li> <li>ANDRZEJ BRZOZOWSKI</li>
</ul>Koncert poprowadzi Wiktoria Palarczyk<br /> <div><br /> </div> <div> <div
style="text-align: left;"><span style="font-weight: bold;">Piątek 19 lipca</span></div> <span
style="font-weight: bold;">17:00</span> Muszla Leśna) </div> <div>Koncert wieczorny.
Wystąpią: </div> <ul> <li>POD STRZECHĄ</li> <li>PELTON TRIO</li> <li>MYSZY I
LUDZIE</li> <li>KRZYSZTOF DAUKSZEWICZ</li> <li>BABSZTYL</li> </ul> <div>Koncert
poprowadzi Maciej Trojanowski</div> <div><br /> </div> <div> <div style="text-align:
left;"><span style="font-weight: bold;">Sobota 20 lipca</span></div> Centrum Kultury im
Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach, ul. Bohaterów Warszawy 7</div> <div><span
style="font-weight: bold;">12:00</span> Przegląd Utworów z Charakterem - koncert poprowadzi
Zbigniew Janowski</div> <div>Muszla Leśna<br /> <span style="font-weight:
bold;">18:00</span> Koncert wieczorny. Wystąpią:</div> <ul> <li>GRUPA NA SWOIM</li>
<li>SŁAWEK KUSZ Z ZESPOŁEM</li> <li>BARTEK KRÓLAK PROJEKT</li> <li>LAUREACI PUCH
2019</li> <li>SZTYWNY PAL AZJI AKUSTYCZNIE</li> <li>LUBELSKA FEDERACJA BARDÓW</li>
</ul> <div>Koncert poprowadzi Paweł "Potas" Konieczny</div> <div><br /> </div> <div>
<div style="text-align: left;"><span style="font-weight: bold;">Niedziela 21 lipca</span></div>
<span style="font-weight: bold;">16:00</span> Muszla Leśna</div> <div>Koncert TRAMPSKA
HUDBA, wystąpią:</div> <ul> <li>CIHELNA & SPOL</li> <li>POCITY</li> <li>MARTINA
TRCHOVÁ & TRIO</li> <li>JARRET</li> <li>MAREK MAJEWSKI Z ZESPOŁEM</li> </ul>
<div>Koncert poprowadzi Teresa Drozda<br /> <br /> </div>

