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Opole. 112 uczestników przyjechało na
międzynarodowy kurs muzyczny
PAP 07.08.2013 , aktualizacja: 07.08.2013 12:50

112 uczestników z 11 krajów świata bierze udział w Międzynarodowym Kursie

Muzycznym w Opolu. Zajęcia rozpoczęły się w środę, potrwają do 17 sierpnia.

Kurs ma nie tylko podnosić umiejętności uczestników, ale i propagować muzykę

klasyczną wśród opolan.

W trakcie kilkunastodniowego spotkania zaplanowano trzynaście koncertów w wykonaniu uczniów,

pedagogów i zaproszonych artystów. Odbędą się one m.in. w Filharmonii Opolskiej - w sali

koncertowej oraz na plenerowej scenie klubowej; w Państwowej Szkole Muzycznej w , a także

na zamkach w Brzegu, Kamieniu Śląskim i Mosznej oraz w Głuchołazach w ośrodku "Skowronek".

Impreza odbywa się w ramach VII Śląskiego Lata Muzycznego 

W najbliższą niedzielę zaplanowano koncert plenerowy na wodach opolskiego kanału Młynówka, w

jednej z . "Zatytułowany został +Vivaldi na Młynówce - Cztery Pory Roku+. Zagrają w nim

kursowa orkiestra kameralna i pedagodzy, a będzie go można posłuchać również np. stojąc po

drugiej stronie kanału" - powiedział PAP kierownik organizacyjny kursu Maciej Lamm. 
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