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BAŁATA ŚPIEWA
NIEMENA
Olsztyn, 1 sierpnia

Pierwszy dzień sierpnia to tradycyjnie w Olsztynie Dzień Niemena, który odbywa się w amfiteatrze, noszącym imię artysty. W tym
roku największe przeboje wizjonera polskiej muzyki zaprezentuje
Marek Bałata — zdaniem wielu
najlepszy polski wokalista jazzowy.
Specjalizuje się w improwizacjach
scatem, tworząc instrumentalne brzmienia od tenora do falsetowego sopranu. Wykonuje głównie swoje oryginalne kompozycje. Jego
rozległy repertuar zawiera również standardy, transkrypcje utworów F. Chopina, piosenki Z. Koniecznego, K. Komedy, W. Młynarskiego, A. Waligórskiego i A. Osieckiej, które łączy jazzowa interpretacja.
Po koncercie na dziedzińcu zamkowym Muzeum Warmii i Mazur
odbędzie się bezpłatna projekcja filmu „Sen o Warszawie”.
Bilety: 15 zł

ProFORMA I GOŚCIE

BRODKA I KRZYSZTOF
ZALEWSKI

Olsztyn, 9 sierpnia

Olsztyn, 7 sierpnia

Kameralny Zespół Muzyki Północno-Wschodniej i Popołudniowej,
działający w Olsztynie, a grający na światowym poziomie obchodzi
15-lecie. Zespół pod dyrekcją Marcina Wawruka zaprosił do scenicznego świętowania kolejne znakomitości — Stanisława Soykę,
Basię Raduszkiewicz, Agnieszkę Hekiert, Jarka Kordaczuka i Tomasza Drozdka. W programie dużo dobrej muzyki i smakowite niespodzianki.
Bilety: 10 zł

Niewielka kobieta z wielkim talentem. Od 2004 roku, gdy wygrała
trzecią edycję programu „Idol”, w jej
życiu estradowym wiele się zmieniło.
Zaczynała od przyjemnych, melodyjnych piosenek, by dojść do awangardowych utworów, które wykonuje z właściwą tylko sobie charyzmą. Towarzyszący
jej Krzysztof Zalewski również zaczynał w
„Idolu”. Oboje spotkali się przed rokiem
przy tworzeniu „Męskiego Grania”.
Bilety: 30 zł

POWRÓT
EDYTY
Olsztyn,
14 sierpnia

Edyty Bartosiewicz
nie gościliśmy w
Olsztynie od dawna. Na scenę i do
studia wróciła dwa
lata temu po 15letniej przerwie.
Najwyższy czas na
olsztyńską premierę koncertową rewelacyjnych utworów z albumu „Renovatio”, jak również na odświeżenie sobie takich
przebojów jak
„Sen”, „Ostatni”
czy „Skłamałam”.
Bilety: 40 zł
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W ŚWIECIE OPERY
Olsztyn, 22 sierpnia

Gala OD OPERY DO OPERETKI od lat przyciąga do amfiteatru tłumy melomanów, a na scenę największe gwiazdy. Tym razem olsztyńskiej publiczności zaprezentuje się Alicja Węgorzewska, której towarzyszyć będzie Orkiestra Symfoniczna Filharmonii WarmińskoMazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego pod dyrekcją Piotra Sułkowskiego. Wykonywane przez Alicję Węgorzewską wspaniałe partie
mezzosopranowe można usłyszeć na największych scenach operowych świata. Kochają ją melomani i widzowie popularnych programów talent show. Prowadzenie: Marek Marcinkowski.
Bilety: 20 zł

