Kultura

Utworzono: czwartek, 03, marca 2016 09:45

Podczas recitalu kabaretowego Artura Andrusa i EOK usłyszymy najbardziej znane piosenki
artysty, takie jak: „Piłem w Spale, spałem w Pile” czy „Królowa nadbałtyckich raf”, a wszystkie
napisane z myślą o wywołaniu uśmiechu na twarzy słuchacza.
Utwory, które zostaną wykonane podczas tego niecodziennego koncertu, stały się
niekwestionowanymi przebojami piosenki kabaretowej. Pochodzą z dwóch albumów artysty:
„Myśliwiecka” (najchętniej kupowana płyta w Polsce w 2012 r.) oraz „Cyniczne córy Zurychu”,
ale zyskały nowe aranżacje, przygotowane specjalnie dla elbląskich kameralistów.
Opracowania łączą brzmienia zespołu Artura Andrusa z brzmieniem orkiestry smyczkowej.
Wykonywane utwory będą przeplatane humorystycznymi komentarzami, anegdotami,
wierszami, zawsze na najwyższym poziomie – o czym chyba każdego, kto już kiedyś zetknął się
z twórczością Andrusa nie trzeba przekonywać. Artur Andrus to artysta multimedialny. Redaktor
"Powtórki z rozrywki" Programu 3 Polskiego Radia, gospodarz spotkań w warszawskiej "Piwnicy
pod Harendą", konferansjer różnych imprez kabaretowych, a poza tym poeta, autor tekstów
piosenek, artysta kabaretowy i komentator.
Andrus jest mistrzem zabaw językiem, wywraca do góry nogami porównania i związki
frazeologiczne, które na pozór tak wrosły w język, że nie idzie ich ruszyć. Artysta rozśmiesza i
rozczula. I dobrze, bo w czasach, kiedy przekaz musi być mocny albo wręcz szokujący, Andrus
jest kompletnie niedzisiejszą wysepką elegancji, fasonu i szlachetnego retro. muzyka.interia.pl
Podczas recitalu muzyków Elbląskiej Orkiestry Kameralnej poprowadzi Sebastian Perłowski.
Ten primaaprilisowy wieczór będzie pełen lekkiej, szlachetnej muzyki, humoru, relaksu i
zabawy.
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1 kwietnia 2016 r., godz. 19:00, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu
Bilety: 85 zł (normalny), 75 zł (ulgowy), do nabycia w Biurze Koncertowym EOK (Ratusz
Staromiejski, Stary Rynek 25). Biuro czynne: 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 Elbląskiej Orkiestry Kameralnej: Metal Expert Sp. z o.o. Sp. J., Noble Instruments
Sponsorzy Wspierający: Meble Wójcik, Toyota Knedler Sp. z o.o.
Fot. Honorata Karapuda
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