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W Sezonie Artystycznym 2015/2016 Elbląska Orkiestra Kameralna wprowadziła do sprzedaży
bilety miesięczne. Kolejny taki bilet melomani będą mogli kupić na lutowe koncerty. Jest to
atrakcyjna promocja dla tych, którzy chcą uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach
organizowanych przez EOK.
Bilet miesięczny obowiązuje na oba koncerty z repertuaru EOK w lutym 2016 r.:
Koncert z Mariuszem Patyrą oraz Koncert pn. Viva Vivaldi! Za 75/65 zł można wysłuchać obu
koncertów, bilet miesięczny upoważnia do rabatu w wysokości 20 zł na zakup biletu na drugi
koncert!
11 lutego 2016 r. Mariusz Patyra – wirtuoz skrzypiec; wybitny skrzypek i jak dotąd jedyny Polak,
który wygrał Międzynarodowy Konkurs Paganiniego we Włoszech! W programie koncertu
znajdą się perły muzyki klasycznej, między innymi: Kaprys op. 1 nr 24 Niccolò Paganiniego,
jeden
z najtrudniejszych i najsłynniejszych utworów wirtuozowskich na skrzypce solo, a także inne
utwory tego najznakomitszego wirtuoza skrzypiec wszechczasów: Introduzione, Tema con
Variazioni
"I Palpiti" op.13 czy Cantabile. Artyści wykonają również znany na całym świecie utwór
Humoreska Antonina Dworzaka, Kaprys wiedeński w barokowym stylu Fritza Kreislera i Nokturn
cis-moll Fryderyka Chopina – utwór gwałtowny i pełen pasji. Wszystkie utwory zaaranżował
Krzysztof Herdzin.
Bilety: 60 zł (normalny) i 50 zł (ulgowy)
26 lutego 2016 r. Viva Vivaldi!; koncert z udziałem legendarnego polskiego koncertmistrza –
Jana Staniendy, wybitnego kameralisty, błyskotliwego wirtuoza. Jego niewiarygodnie bogata
wyobraźnia wyciska na interpretacjach niepowtarzalne piętno, a kreacje zapadają głęboko
w pamięć słuchaczy. W programie mistrzowskie koncerty barokowe uwielbianego przez
światową publiczność Antonio Vivaldiego. „W tych koncertach słychać odgłosy weneckiego
portu, tygla, w którym mieszały się rozmaite języki i narodowości, a przybysze z różnych stron
świata, przynosili ze sobą własną tradycję muzyczną”.
Bilety: 35 zł (normalny) i 30 zł (ulgowy)
W przypadku zakupu promocyjnego biletu miesięcznego:
Bilet normalny (na oba koncerty) - 75 zł
Bilet ulgowy (na oba koncerty) - 65 zł
Bilety do nabycia w Biurze Koncertowym EOK (Ratusz Staromiejski, Stary Rynek 25). Biuro
czynne w pn., śr. i pt. w godz. 8:00-16:00 oraz wt. i czw. w godz. 10:00-18:00. Rezerwacja
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telefoniczna: (55) 237 47 49.
Sponsor Strategiczny Mecenas Elbląskiej Orkiestry Kameralnej Siemens Sp. z o.o.
Sponsor Elbląskiej Orkiestry Kameralnej Grupa Energa
Sponsorzy Elbląskiej Orkiestry Kameralnej: Metal Expert Sp. z o.o. Sp. J, Noble Instruments
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