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Muzyka jest kobietą - w Cieszynie
przygotowania do koncertów galowych Viva
Il Canto
Data publikacji: 2.09.2011 16:15

Do wielkiego, jubileuszowego ﬁnału cieszyńskiego festiwalu VIVA IL CANTO pozostało już niewiele czasu.
Trwają ostatnie próby przed galowymi koncertami, które odbędą się w cieszyńskim teatrze dziś
wieczorem i jutro (3 września). Festiwal przyciąga wysokim poziomem wykonania i różnorodnym
programem co roku nowych miłośników muzyki i śpiewu.
W piątkowy wieczór królować będą lżejsze tony - na scenie cieszyńskiego teatru zabrzmią znane utwory związane z
kobietami. Bestsellery muzyczne z kobietami w rolach głównych, np. „Maria” z „West Side Story”, „Brunetki,
blondynki” – te i inne przeboje pisane nie tylko dla kobiet, ale zawsze z myślą o kobietach wykona Orkiestra
Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej.
Sobotni wieczór stanie natomiast pod znakiem utworów z wysokiej muzycznej półki. Festiwalowa Orkiestra
Symfoniczna wraz z Chórem Polskiego Radia z Krakowa wykona fragmenty najwspanialszych oper. Orkiestra
zebrana 3 września specjalnie na ten jeden, szczególny wieczór zagra pod batutą fenomenalnego Brazylijczyka, José
Marii Florencio. Na scenie – aż 12 solistów z całego świata! W programie najwspanialsze fragmenty oper Verdiego,
Pucciniego i innych mistrzów: - Orkiestra brzmi wyśmienicie, a soliści są pod wrażeniem pracy z dyrygentem
– mówi dyrektor festiwalu Małgorzata Mendel.
Jak zapowiadają Organizatorzy, w sobotni wieczór nie zabraknie niespodzianek, w tym wspomnień z minionych 19
lat.
Informacje na temat wolnych miejsc na stronie Festiwalu Viva Il Canto.
piątek /02.09.2011/godz. 19.00/
Teatr im. A. Mickiewicza w Cieszynie
Muzyka jest… kobietą
wyk. Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej
Sławomir Chrzanowski Swietłana Kaliniczenko – sopran
Katarzyna Oleś-Blacha – sopran
Sabina Olbrich-Szafraniec – sopran
Agnieszka Piass – sopran
Hector Lopez – tenor
Hubert Miśka – tenor
Mateusz Zajdel – tenor
Ireneusz Miczka – baryton
sobota /sobota/03.09.2011/godz. 19.00/
Teatr im. A. Mickiewicza w Cieszynie
Wielka Gala Jubileuszowa
wyk. Festiwalowa Orkiestra Symfoniczna
Chór Polskiego Radia w Krakowie
Artur Sędzielarz - przygotowanie chóru
José Maria Florêncio - dyrygent
Ewa Biegas – sopran

Anna Dytry – sopran
Katarzyna Oleś-Blacha – sopran
Agnieszka Piass – sopran
Anna Lubańska – mezzosopran
Kałudi Kałudow – tenor
Hector Lopez – tenor
Hubert Miśka – tenor
Mateusz Zajdel – tenor
Ireneusz Miczka – baryton
Yalun Zhang – baryton
Aleksander Teliga - bas

