Szanowni Państwo,
Mam wielką przyjemność zaprosić Państwa do udziału w wyjątkowym
projekcie Królewskiej Orkiestry Symfonicznej, pt.

„BYĆ MOŻE GDZIE INDZIEJ…”

Anna German – WSPOMNIENIE.
Być może gdzie indziej… rozbrzmiewa teraz anielski głos Anny German,
wielkiej polskiej artystki. To także tytuł piosenki oraz wyjątkowego i
nasyconego wielką dawką emocji koncertu z udziałem Królewskiej Orkiestry
Symfonicznej (www.orkiestra-wilanow.pl) i jej znakomitych solistów.
Do udziału w koncercie zaproszono także znany już z ekranów TV zespół
wokalny Soul City (http://soulcitymusic.pl/). Takiego widowiska nie było w
Polsce od lat. Wreszcie widz i słuchacz, zakochany w twórczości i talencie
Anny German będzie mógł obejrzeć i usłyszeć na żywo piosenki z jej
repertuaru w takim wymiarze. Wszystko w pięknej oprawie światła i dźwięku.
Nie bez znaczenia jest tutaj udział orkiestry symfonicznej. "Cyganeria",
"Człowieczy los", "Tańczące Eurydyki", "Bal u Posejdona" to tylko niektóre
pozycje w programie tego koncertu. Obok piosenek polskich będą także
wykonania rosyjskie i włoskie. Gościem specjalnym koncertu będzie
Vladislava Vdovychenko, solistka Opery w Odessie, która użyczała swojego
głosu Joannie Moro, odtwórczyni roli Anny German w serialu emitowanym
ostatnio w TVP.
Koncert jest niezwykle starannie przemyślaną propozycją zarówno dla
wymagającego melomana i sympatyka prezentowanego nurtu muzycznego,
jak i ceniącego dobre wykonanie artystyczne słuchacza. Anna German
śpiewała w siedmiu językach. Przyciągała i ciągle przyciąga publiczność
czterech kontynentów.
W koncercie wystąpią:
Julita Mirosławska (sopran) http://www.miroslawska.com/
Justyna Reczeniedi (sopran) http://www.reczeniedi.strefa.pl/
Joanna Trzepiecińska (wokal)
Krystian Krzeszowiak (tenor) www.krystianadam.pl
Jacek Silski (wokal) www.jaceksilski.eu

Piotr Rafałko (tenor)
Vladyslava Vdovychenko (sopran) http://mediavocals.pl/2011/12/06/wdowiczenko/
Zespół wokalny Soul City http://soulcitymusic.pl/
Koncert poprowadzi prezenterka Telewizji Polskiej - Anna Popek.
www.annapopek.pl
Orkiestrą dyrygować będzie Jacek Pawełczak.
Aranżacje do piosenek wykonał Ryszard
Bryła.
Kierownictwo muzyczne: Dariusz Stokowiec.

Królewska Orkiestra Symfoniczna powstała w
2007 r. i mimo tego jest już rozpoznawalną
marką na rynku muzycznym. Jest jedyną orkiestrą, która nie korzysta z
dotacji państwowych. Współpracuje z młodymi i wyjątkowo zdolnymi ludźmi,
absolwentami Akademii Muzycznych, znakomitymi solistami oraz postaciami
sceny polskiej i międzynarodowej. Niezwykle szybko zdobywa sympatię
publiczności dzięki swojej plastyczności- na wysokim poziomie prezentuje
wykonania muzyki poważnej, jak i rozrywkowej, musicalowej, muzyki
różnych kontynentów, jazz, a nawet aranżacje rockowe. Koncertuje zarówno
w kraju jak i za granicami, m.in. w Sali Filharmonii w Lipsku oraz
Konzerthaus w Berlinie.

Koncerty w całej Polsce.
Premiera już 30. maja w Filharmonii Narodowej w Warszawie.
Bilety do nabycia w kasach FN, na e-bilet oraz bezpośrednio u koordynatora
projektu.
Wierzę, że ta krótka informacja zachęci Państwa do udziału w tym koncercie.

Z pozdrowieniami,

Maja Helbert
manager

