
01.12.2018 (sobota) 
10.00

Koncert Zespołu Szkół Muzycznych w Rudzie Śląskiej

Wystąpią zespoły kameralne. Melomani usłyszą m.in. kwartet 
smyczkowy, ktoó ry wykona wiązankę piesóni patriotycznych oraz
Humoreskę Antonina Dworzaka. Kwartet klarnetowy wykona 
natomiast  I częsócó koncertu na dwa klarnety F. Mendelssohna-
Bartholdyego oraz fragment z musicalu L. Bernsteina "West 
Side Story". W repertuarze złozżonym z twoó rczosóci wielu  
kompozytoroó w reprezentujących roó zżne epoki i style 
zaprezentują się roó wniezż  solisóci. 

02.12.2018 (niedziela) 
10.00

Recital Sekcji Wokalistyki i Instrumentalistyki Jazzowej 
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karłowicza 
w Katowicach 

Wystąpią uczniowie i ich pedagodzy – uznani polscy muzycy 
jazzowi. Muzycy wykonają program osadzony w stylistyce jazzu
mainstreamowego, z silnymi wpływami bebopu, a takzże bossa 
novy. W repertuarze standardy muzyki jazzowej m.in. „Body & 
Soul”, „Triste”, „There Is No Greater Love”, czy „Angel Eyes”. 

08.12.2018 (sobota) 
10.30

Koncert Zespołu Szkół Muzycznych  im. Feliksa Rybickiego 
w Tychach

W wykonaniu  młodych, obiecujących instrumentalistoó w z 
Tychoó w usłyszymy utwory na akordeon, fortepian, klarnet, 
perkusję, flet, wiolonczelę, skrzypce czy trąbkę, a wsóroó d nich 
m.in. cz. I Sonaty F-dur KV 332 W. A. Mozarta, cz. I Sonaty op.49 
nr 2 L. van Beethovena,  Trantellę W. Squire'a, Wariacje A-dur 
N. Paganiniego oraz wiele innych.

13.12.2018 (czwartek)
17.00

Koncert Zespołu Szkół Muzycznych w Katowicach

Wystąpią zespoły głoó wnie zespoły kameralne: zespoły 
gitarowy, kwartety smyczkowe, duet skrzypcowy, zespoły 
instrumentoó w dętych (kwintet instrumentoó w dętych 
blaszanych, kwintet trąbkowy). W programie przeboje muzyki 
klasycznej i rozrywkowej. 

15.12.2018 (sobota)
10.00

Koncert  Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. 
Fryderyka Chopina w Bytomiu

Koncert przypadanie do gustu zwłaszcza miłosónikom muzyki 
kameralnej oraz instrumentoó w dętych. W programie m.in. 
Tanó ce Rumunó skie B. Bartoka w wykonaniu duetu skrzypcowo-
gitarowego, hity muzyki klasycznej i rozrywkowej w 
wykonaniu trio puzonowego i trio fletowego, wybrane utwory 
J.S. Bacha w wykonaniu ucznioó w sekcji smyczkowej oraz szereg 
utworoó w w wykonaniu zespołu instrumentoó w dętych 
blaszanych.

http://m.in/

