
Środa  25.08.2021  Dzisiejsza gazeta (e-wydanie)

Wiadomości Strajk kobiet Koronawirus Tygodnik Płock Ekologia Kultura Repertuar kin Wideo Sport Wakacje 2021 Policja Kontakt Miasta

9 października 2020 | 10:02aa

szkoła muzyczna

Stało się! Płockie szkoły muzyczne mają orkiestrę symfoniczną z prawdziwego zdarzenia. A ona -
pierwszy bis na koncie

Po długich popołudniowych i wieczornych, a nawet całoweekendowych
próbach miała swój debiut podczas koncertu z cyklu Płockie Wtorki
Muzyczne.

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

Jesteś pochłaniaczem audiobooków?

MATERIAŁ PROMOCYJNY PARTNERA
Wakacje z książką? Wybierz audiobooka

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

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

Domy tanie w budowie

Marzysz o konkretnym domu? Zobacz, czy mamy ten projekt u
siebie. Znajdź go już teraz

Extradom Zobacz więcej

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"

Sala przy Kolegialnej 23 wypełniła się po brzegi, to znaczy na tyle, na ile mogła z powodu ograniczeń
covidowych. Zabrzmiały skrzypce, altówki, wiolonczele, kontrabasy, flety, oboje, klarnety, fagoty, trąbki,
waltornie i kotły, młodzi artyści wzięli na warsztat Beethovena i jego utwory – to z okazji 250. rocznicy
urodzin kompozytora.

Tu obejrzycie galerię zdjęć z koncertu >>

Najpierw był I koncert fortepianowy C-dur op. 15, cz. 1 Allegro con brio w wykonaniu Julii Tyburskiej z
klasy fortepianu Mariusza Tytmana i orkiestry. Zaraz potem Klaudia Gwiazda z klasy śpiewu Izabeli
Denst-Szydłowskiej zaprezentowała „Ich liebe dich”, przy fortepianie towarzyszył jej jeden z nauczycieli,
Edward Bogdan. A na koniec wybrzmiała uwertura „Egmont” op. 84 – znów swoimi umiejętnościami
pochwaliła się Orkiestra Symfoniczna Państwowej i Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej pod batutą
Grzegorza Dębskiego.

– Gratuluję wszystkim wykonawcom – zakończył dyrektor szkół Michał Zawadzki i odpowiadając na
brawa publiczności, zapowiedział bis. – Są do niego przygotowani – uśmiechał się.

Jeśli spodobał Ci się ten artykuł, podziel się nim!

 Jeszcze więcej ciekawych tekstów czeka na Ciebie na Wyborcza.pl
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