Spotkania z muzyką

Koncerty umuzykalniające prowadzone przez muzyków z Filharmonii Śląskiej
im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach dla dzieci i młodzieży.
Klasy IV-VI szkoły podstawowej - godz. 10:00
Klasy VI-VIII szkoły podstawowej i III klasy gimnazjum - godz. 11:00

19 września

Melodie świata z zespołem Nivel

Odwiedzimy różne części świata słuchając muzyki z środkowej i południowej Europy
ale też z Gruzji czy Argentyny.

24 października

Klasycznie czy romantycznie

Twórczość Chopina, Liszta czy Brahmsa nie wyklucza wspaniałych dzieł Haydna, Mozarta
i Beethovena.

14 listopada

100 lat niepodległości Polski!

Okrągła rocznica jest powodem do pośpiewania pieśni legionowych i przypomnienia
kompozytorów, którzy pomogli Polakom przetrwać lata niewoli.

5 grudnia

Negro spirituals

Pieśni, które narodziły się w XIX w. na plantacjach bawełny na południu Stanów Zjednoczonych.

9 stycznia

Muzykowanie po góralsku

Spotkanie z Jacentym Ignatowiczem, muzykiem-folklorystą z Żywca, który zagra
na wielu ludowych instrumentach: multance, piszczałkach pasterskich, gęślikach,
heligonce, okarynie, dudach żywieckich a nawet pile.

6 lutego

10 niezwykłych lat: 1910-1920

Debussy, Ravel, Gershwin, Strawiński i wielu innych, których twórczość dała wspaniałe rezultaty
w tej dekadzie.

13 marca

Muzyka czeska i słowacka

Dworzak, Smetana, Janacek, Martinu i inni zapisali się na trwałe w muzyce światowej.

10 kwietnia

Razem i osobno – zespół Maes - trio

Granie w zespole jest sprawdzianem współpracy między muzykami jak również pokazaniem
własnych umiejętności.

15 maja

Stanisław Moniuszko - w 200. rocznicę urodzin

Polski, narodowy kompozytor, który pisał pieśni i opery „ku pokrzepieniu serc”.

12 czerwca

Klasyczne przeboje i nie tylko

Sięgniemy po znane melodie z oper Mozarta, muzykę Straussa, Czajkowskiego, Bersteina
czy Joplina.

Cena: 2 zł / os.
W kwestii rezerwacji miejsc prosimy o kontakt z Katarzyną Krzempek - tel. 32 212 44 91,
e-mail: kasia@kulturasuszec.pl najpóżniej na 3 tygodnie przed koncertem.
Przypominamy o limicie miejsc.

Informacje można uzyskać od pn. do pt. od 8:00 do 16:00 osobiście w sekretariacie GOK, ul. Ogrodowa 22,
43-267 Suszec, lub telefonicznie: 32 212 44 91, e-mail: kasia@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

