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Październik będzie dla Elbląskiej Orkiestry Kameralnej miesiącem szczególnym, nie tylko z racji
rozpoczęcia kolejnego sezonu artystycznego. Dzięki zakończeniu remontu w Szkole Muzycznej
wszystkie koncerty elbląskich kameralistów odbędą się
w nowej Sali koncertowej.
Październik rozpocznie się koncertem pn. „Od Haydna do Brittena” (7 października, godz.
19:00).
W jego repertuarze znajdą się utwory mistrzów kompozycji: J. Haydna, G. F. Haendela czy
B. Brittena. Usłyszymy także utwór Beetholvena Cunha Suite Brasileira nr 1 oparty na folklorze
brazylijskim oraz Serenadę na orkiestrę smyczkową op. 20 – niezwykle kunsztowny i
najczęściej wykonywany utwór w dorobku E. Elgara. Za pozytywem zasiądzie prof. Roman
Perucki, dyrektor Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku oraz dyrektor artystyczny
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej we Fromborku. W swoim dorobku
koncertowym ma ponad dwa tysiące recitali organowych w najsłynniejszych kościołach i salach
koncertowych świata. Orkiestrę poprowadzi José Maria Florêncio.
12 października o godz. 17:00 muzycy zagrają Koncert Familijny dla dzieci i ich opiekunów, w
ramach nowego cyklu „Symfonia Dziecięca”. Koncert poprowadzi Jarosław Praszczałek,
wprowadzając najmłodszych widzów w świat muzyki. Każdy wykonany podczas koncertów
utwór będzie muzyczną przygodą, w którą zaangażowana będzie publiczność. Słowo
prowadzącego, liczne animacje, a także odpowiednio dobrany repertuar to gwarancja dobrej
zabawy. Podczas koncertu Orkiestra i sopranistka Magdalena Rucińska, zaprezentują lekkie i
dowcipne utwory – J. Haydna, W.A. Mozarta oraz J. Straussa - a także pieśni dla dzieci Witolda
Lutosławskiego. Opracowanie dźwiękowe tekstów poetyckich Juliana Tuwima oraz wspaniałe
uchwycenie melodii rodzimego folkloru sprawiają, że takie pieśni jak Spóźniony słowik czy też
Pan Tralaliński uczą i bawią zarazem. Tego dnia o godz. 10:00 odbędzie się również koncert
dla szkół i przedszkoli.
Miesiąc zakończy się koncertem Elbląskiej Orkiestry Kameralnej pod batutą Maestro Marka
Mosia
z udziałem pianisty Leszka Możdżera, który nagrał ponad 80 albumów i odbył szereg koncertów
na całym świecie. Improwizacje ugruntowały jego pozycję i ustawiły go w rzędzie
najwybitniejszych indywidualności i wirtuozów europejskiej sceny jazzowej. Od 1994 roku jest
regularnie wybierany przez czytelników "Jazz Forum" Pianistą Roku. Podczas koncertu w
Elblągu usłyszymy m. in.
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trzy miniatury jego autorstwa: Biali, Reicher, Hinchback Porn Angel oraz solowy występ artysty.
Na to muzyczne wydarzenie zapraszamy 31 października o godz. 18:00 do Sali koncertowej
Szkoły Muzycznej.
Wszystkie październikowe koncerty EOK odbędą się w nowej Sali koncertowej Szkoły
Muzycznej w Elblągu, ul. Traugutta 91!
7.10.2015 r., godz. 19:00, bilety: 35 zł (normalny), 30 zł (ulgowy)
12.10.2015 r., godz. 10:00 (dla szkół) i 17:00, bilety: 15 zł (dziecko), 25 zł (opiekun)
31.10.2015 r., godz. 18:00, bilety: 80 zł (normalny), 70 zł (ulgowy)
Bilety do nabycia w Biurze Koncertowym EOK (Ratusz Staromiejski, Stary Rynek 25). Kasa
czynna w pn., śr., pt. w godz. 8:00-16:00 oraz wt. i czw. 10:00-18:00. Rezerwacja telefoniczna:
55 237 47 49 lub elektroniczna www.eok.elblag.eu.
Sponsor Strategiczny Mecenas Elbląskiej Orkiestry Kameralnej: Siemens Sp. z o.o.
Sponsor Elbląskiej Orkiestry Kameralnej: Grupa Energa
Sponsorzy Wspierający: Meble Wójcik, EPEC, Toyota Knedler Sp. z o.o., CONTACT
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