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Filharmonia
ska, Stowarzyszenie Przyjació Filharmonii
skiej Fundacji "Ziarno Talentu" oraz katowicka Szko a Muzyczna
YAMAHA zapraszaj na imprez plenerow - I Rodzinny Rajd Rowerowy „Wokó róde muzyki”, który rozpocznie si 18
wrze nia 2011 roku o godzinie 11:00 w Katowicach-Giszowcu (parking przy tymczasowej siedzibie Filharmonii
skiej, ul.
Pszczy ska 6).
Pierwszy Rodzinny Rajd Rowerowy „Wokó róde muzyki” to forma spotkania integracyjnego z ca ymi rodzinami nie tylko
katowickiej spo eczno ci – mi ników muzyki, dla których turystyka, aktywny wypoczynek i kultura sp dzania wolnego czasu
jest niezwykle wa na. Forma turystycznej aktywno ci to zabawa z nauk , s
ca rekreacji i wywo aniu u miechu na naszych
twarzach. Uczestnictwo w imprezie b dzie okazj do poznania nie tylko pi kna przyrody zak tków Katowic, ale tak e do
wspólnego muzykowania i wspó zawodniczenia w licznych konkursach i zabawach dla dzieci i doros ych.
Wi cej informacji oraz program imprezy i karta zg oszniowa - do pobrania na stronie www.filharmoniaslaska.pl

Dnia 18 wrze nia 2011 roku w
Teatrze Wielkim – Operze
Narodowej w Warszawie odb dzie
si premiera baletu Persona w
choreografii Roberta Bondary do
muzyki Arvo Pärta, Paw a
Szyma skiego i Aldony Nawrockiej.
By cz owiekiem to znaczy nie by
samym sob – twierdzi
Gombrowicz. Za jego my
pod a
teraz w swoim przedstawieniu
Robert Bondara. Persona to nowa
praca m odego choreografa
Polskiego Baletu Narodowego,
uczestnika pierwszych warsztatów
choreograficznych w Teatrze
Wielkim. Po swoich wcze niejszych
baletach kameralnych (Andante con
moto, When You End and I Begin... i
The Garden's Gates) wystawionych
w Warszawie, zrealizowa on
niedawno na scenie bydgoskiej w
Operze Nova du y spektakl
Zniewolony umys wed ug Czes awa
Mi osza. Ale wcze niej jeszcze
otrzyma propozycj przygotowania
pe nospektaklowego baletu
autorskiego na Scenie Kameralnej
warszawskiego Teatru. Nazwa go
Persona i wybra muzyk trojga
kompozytorów: Arvo Pärta (Fratres,
Silentium), Paw a Szyma skiego
(Pi utworów na kwartet
smyczkowy, Compartment 2 Car 7)
oraz now kompozycj Aldony
Nawrockiej.
Wi cej...

VI Sesja Naukowa „Musica
Resoviana” - Rzeszów, 1
pa dziernika 2011
Wi cej...
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