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Dorosła orkiestra symfoniczna
odwołała koncert. Dziś u nas "w
zastępstwie" - orkiestra
młodzieżowa. Słuchajcie, oglądajcie
[WIDEO]

Dorośli symfonicy musieli
zrezygnować z piątkowego
występu, ponieważ jeden z
muzyków zakaził się
koronawirusem. Z kolei
orkiestra symfoniczna
połączonych Państwowej i
Ogólnokształcącej Szkoły
Muzycznej we wtorek
zadebiutowała podczas
koncertu "Beethoven".
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Trwa
poszukiwanie

zaginionego starosty
płockiego Mariusza
Bieńka. Rzecznik
strażaków: To akcja
humanitarna
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Mariaż sztuki, zieleni i
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Stylu
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kuchni regionalnej?
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jeść w Rzeszowie
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centrum. Ale będzie
nowy, po nim
następne. A w kolejce
czeka jeszcze "perła w
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 PŁOCK
Jeszcze jeden
budynek w

centrum z okazałym
muralem? To możliwe
dzięki pewnej
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Koncert Orkiestry Symfonicznej PSM i OSM. Przy fortepianie Julia Tyburska (Fot.
Tomasz Niesluchowski / AG)
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Przekąski do szkoły i pracy
GaleriaHome

Strażaków, ratowników
wspiera na Wiśle
specjalista z MON.
Zwiększony obszar
poszukiwań starosty
płockiego

Jeszcze jeden budynek w
centrum z okazałym
muralem? To możliwe
dzięki pewnej zamianie

Znika kolejny budynek w
centrum. Ale będzie
nowy, po nim następne. A
w kolejce czeka jeszcze
"perła w koronie"

Historia najważniejszej
płockiej... poduszki. To
zastanawiające, że
minęło wiele lat i nikt nie
zainteresował się jej
wyglądem

Trwa poszukiwanie
zaginionego starosty
płockiego Mariusza
Bieńka. Rzecznik
strażaków: To akcja
humanitarna
[AKTUALIZACJA]

Mam nadzieję, że pamięć
ta potrwa dłużej niż tylko
okrągłe jubileusze.
Obowiązek ten pozostaje
aktualny na zawsze

W programie były:

- I koncert fortepianowy C-
dur op. 15, cz. 1 Allegro con
brio w wykonaniu Julii
Tyburskiej i orkiestry

- "Ich liebe dich" -
zaśpiewała Klaudia Gwiazda,
przy fortepianie towarzyszył
jej jeden z nauczycieli,
Edward Bogdan

- uwertura „Egmont” op. 84 –
ponownie Orkiestra
Symfoniczna Państwowej i

Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej pod
batutą Grzegorza Dębskiego.

Miał być wieczorem piękny koncert.
Odwołany. Koronawirus w dorosłej Płockiej
Orkiestrze Symfonicznej

- -

Jeśli spodobał Ci się ten artykuł, podziel się nim!

 Jeszcze więcej ciekawych tekstów czeka na Ciebie
na Wyborcza.pl

Udostępnij ten
artykuł w

całości, komu
tylko chcesz

Dzięki Twojej prenumeracie
nawet 5 osób może

przeczytać ten artykuł.
Wybrana przez Ciebie osoba
otrzyma na podany adres e-
mail link z odblokowanym

dostępem.  
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Czytaj także:

Stało się!
Płockie szkoły
muzyczne
mają orkiestrę
symfoniczną z
prawdziwego
zdarzenia. A
ona - pierwszy
bis na koncie
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