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Nie mieli prób, nagrywali się telefonami w domach. Oni też wspólnego świątecznego poloneza
pierwszy raz usłyszeli dziś

"Dzisiaj jest wspaniałe Święto Narodowe Trzeciego Maja. Z tej okazji mamy
muzyczną niespodziankę" - napisała na swoim profilu na Facebooku
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Płocku. Tak zapowiedziała
wyjątkowy minikoncert swojej Orkiestry Dętej.

 PŁOCK
Znika dawny budynek Szkoły
Podstawowej nr 17. Przy ul. Miodowej
trwa wyburzanie [FOTO]

 TRÓJMIASTO
Święto Wolności w Gdańsku. Hołd dla
ważnych rocznic z odważnym
spojrzeniem w przyszłość

MATERIAŁ PROMOCYJNY PARTNERA
Bezpieczne i wygodne wypożyczanie
auta bezpośrednio od właściciela. Jak to
działa?

 PŁOCK
Wodna Służba Ratownicza z Wrocławia
skierowana do poszukiwań starosty
płockiego Mariusza Bieńka

 PŁOCK
Miasto udostępni dwa mieszkania
lekarzom szpitala na Winiarach. Będą
bonusami do oferty pracy
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Orkiestra Dęta Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Płocku (-)
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Wodna Służba Ratownicza z Wrocławia skierowana do poszukiwań
starosty płockiego Mariusza Bieńka

Miasto udostępni dwa mieszkania lekarzom szpitala na Winiarach.
Będą bonusami do oferty pracy

Znika dawny budynek Szkoły Podstawowej nr 17. Przy ul. Miodowej
trwa wyburzanie [FOTO]

Strażaków, ratowników wspiera na Wiśle specjalista z MON.
Zwiększony obszar poszukiwań starosty płockiego

Jeszcze jeden budynek w centrum z okazałym muralem? To
możliwe dzięki pewnej zamianie

Znika kolejny budynek w centrum. Ale będzie nowy, po nim
następne. A w kolejce czeka jeszcze "perła w koronie"

Jej nauczyciele i uczniowie postanowili udowodnić, że „można połączyć w jedno wiele muzycznych
aspektów tego Święta:

I wreszcie ciekawostka – uczniowie z Orkiestry Dętej PSM nigdy nie wykonywali tego utworu razem.

Było tak: „Każdy nagrał swoją partię telefonem w domu, słuchając tylko metronomu”. Poloneza w
pełnym brzmieniu wykonawcy usłyszeli po raz pierwszy dopiero w niedzielę punktualnie o godz. 10 w
internecie.

Szkoła „prosi o gromkie brawa i uznanie dla naszych wspaniałych uczniów”.
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***

Z kolei pod koniec kwietnia koncertowali młodzi muzycy z Orkiestry Smyczkowej PSM. Zaprezentowali
Kanon w D-dur autorstwa Johanna Pachelbela.

Jeśli spodobał Ci się ten artykuł, podziel się nim!

Orkiestra Dęta PSM - Fryderyk Chopin Polonez A - dur
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karola Szymanowskiego · Obserwuj

Udostępnij

Orkiestra Smyczkowa PSM w Płocku
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karola Szymanowskiego · Obserwuj

Udostępnij

 Jeszcze więcej ciekawych tekstów czeka na Ciebie na Wyborcza.pl

utwór wybitnego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina [Polonez A-dur]•

polski taniec narodowy•

oryginalnie na fortepian... a dzisiaj w wykonaniu orkiestry dętej, której brzmienie zazwyczaj
towarzyszy uroczystym majówkowym przemarszom”.

•

Udostępnij ten artykuł w całości, komu
tylko chcesz

Dzięki Twojej prenumeracie nawet 5 osób może przeczytać ten artykuł.
Wybrana przez Ciebie osoba otrzyma na podany adres e-mail link z

odblokowanym dostępem.  
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Wyślij dostęp

Możesz komentować, bo jesteś naszym prenumeratorem. Dołącz do dyskusji!

Ustaw dla siebie nick Zasady Komentowania w Serwisach Grupy Wyborcza.pl Skomentuj
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Materiały promocyjne Partnera
Wyjeżdżasz tylko dla sportu.
Samochody, które widać i słychać w
weekendy

Materiały promocyjne Partnera
Odkryj tajemnice Poznania

Materiały promocyjne Partnera
Wyprawka szkolna? Ucz dziecko
zdrowych i ekologicznych nawyków

Materiały promocyjne Partnera
Jeszcze więcej sportowych emocji.
Platforma streamingowa Viaplay już w
Polsce

Materiały promocyjne Partnera
Partnerstwo Kobiet: Fantasia &
Akademia Mocy Kobiet
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