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Kwartet smyczkowy Agitato Elbląskiej Orkiestry Kameralnej już
dziś zaprasza przedszkolaki i uczniów pierwszych klas szkół podstawowych na karnawałowe
spotkanie z cyklu „Powitaj muzykę”. 14 i 15 stycznia oraz 16 i 17 lutego odbędą się po dwa
koncerty dla najmłodszych melomanów. Gościem specjalnym będzie wokalistka Maria
Malinowska – sopran liryczny.

Karnawałowe spotkanie przepełnione będzie tanecznymi melodiami, a dzieci dowiedzą się
czym jest taniec oraz nauczą rozpoznawać m.in. walca, tango, polkę, a nawet zatańczą
dynamicznego, „starszego” brata rock and rolla - boogie-woogie.
Wśród muzyki jaka będzie towarzyszyć podczas „Karnawałowej fety” dzieci usłyszą utwory
wielkich kompozytorów, m.in. Straussa, Brahmsa, Czajkowskiego, których kompozycje
pojawiają się na wszystkich balach karnawałowych.
Karnawał to również zaczarowany świat operetki i muzyki wokalnej. Podczas przygotowanych
dla dzieci koncertów zabrzmią fragmenty jednej z operetek Emmericha Kalmana – „Księżniczka
Czardasza”. Za sprawą pięknego głosu Marii Malinowskiej (sopran liryczny) przeniosą się na
chwilę do świata muzyki wokalnej.
Jak zawsze na naszych lekcjach muzyki nie zabraknie wspólnego tańca, grania na
instrumentach perkusyjnych, a także tworzenia dzieł plastycznych inspirowanych muzyką graną
na żywo. Zachęcamy, aby dzieci przybyły na koncerty z własnoręcznie wykonanymi maskami
karnawałowymi.
Koncerty „Karnawałowa feta” odbędą się w środę (14.01.) i czwartek (15.01.) oraz poniedziałek
(16.02) i wtorek (17.02.). Każdego dnia będą to dwa koncerty: o godzinie 9:30 i 11:30.
Zainteresowane koncertami edukacyjnymi grupy prosimy o kontakt telefoniczny: (55) 237 47 49
lub mailem: biuro@eok.elblag.eu.
Bilet wstępu to 5zł. Każda „lekcji muzyki” trwa ok. 45 minut. Koncerty edukacyjne odbywają się
w siedzibie Elbląskiej Orkiestry Kameralnej, w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu.
Sponsor Strategiczny Mecenas Elbląskiej Orkiestry Kameralnej: Siemens Sp. z o.o.
Sponsor Elbląskiej Orkiestry Kameralnej: Grupa Energa
Sponsorzy Wspierający: EPEC Sp. z o.o., Meble Wójcik, Toyota Knedler Sp. z o.o.
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