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Wielkimi krokami zbliża się święto wszystkich mam. W maju świętujmy Dzień Mamy każdego
dnia. Elbląska Orkiestra Kameralna podpowiada, że doskonałym prezentem z tej okazji może
być kupiony już teraz bilet na wybrany koncert, które Orkiestra zaplanowała w maju i czerwcu.
W maju czekają nas dwa znakomite koncerty. 10 maja 2017 r. będzie dla kameralistów
szczególny z powodu zaproszony gości. U boku kameralistów wystąpi Motion Trio – jeden z
najbardziej zjawiskowych zespołów kameralnych na świecie. W zeszłym roku zespół obchodził
20-lecie swojego istnienia. Artyści zdobyli uznanie krytyków i publiczności koncertując w 39
krajach świata, na wszystkich kontynentach. Współpracowali m.in. z Małgorzatą Walewską,
Krzysztofem Pendereckim, Michaelem Nymanem, Bobbym McFerrinem, Janem A.P.
Kaczmarkiem, Leszkiem Możdżerem, Michałem Urbaniakiem czy Tomaszem Stańko.
Muzyczny wieczór 14 maja upłynie również pod znakiem akordeonu. Będzie to ostatni koncert z
udziałem „Artysty-rezydenta” – Rafała Grząki. Muzyków poprowadzi niezwykle utalentowany
białoruski dyrygent młodego pokolenia Alexander Humala. Dodatkową atrakcją koncertu będzie
wykonanie partii Suity „Z czasów Holberga" Edvarda Griega oraz Symfonii kameralnej Dmitrija
Szostakowicza „na stojąco”!. Elbląska Orkiestra Kameralna nie boi się wykonań najnowszych
utworów, a jej soliści - wykorzystywania niekiedy bardzo oryginalnych instrumentów jak... karta
kredytowa, co będzie można zaobserwować podczas utworu K’akko-Fonia Michała Moca.
Na początku czerwca melomani będą mieli niepowtarzalną okazję spotkania z jedyną w Polsce
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koncertującą saksofonistką – Aliną Mleczko. Wydawać by się mogło, że saksofon to instrument
zarezerwowany dla mężczyzn, jednak wszyscy Ci, którzy mieli okazję posłuchać artystki są
zmuszeni do zmiany poglądów. Alina Mleczko wydała 7 solowych albumów, a amerykański
magazyn "Saxophone Journal" poświęcił jej artykuł monograficzny w wydaniu, dedykowanym
najwybitniejszym saksofonistom świata! 4 czerwca z pewnością oczaruje elbląską publiczność.
Jesteśmy przekonani, że różnorodność brzmień jakie Elbląska Orkiestra Kameralna
przygotowała na maj i czerwiec sprawi, że zakupiony dla mamy bilet wywoła radość i zapewni
doskonałą zabawę przy muzyce.
Bilety do nabycia w Biurze Koncertowym Elbląskiej Orkiestry Kameralnej (Ratusz
Staromiejski, Stary Rynek 25). Rezerwacja telefoniczna: (55) 237 47 49 lub elektroniczna:
www.eok.elblag.eu
Sponsor Główny Elbląskiej Orkiestry Kameralnej: Meble Wójcik
Sponsorzy Elbląskiej Orkiestry Kameralnej: Metal Expert Sp. z o.o. Sp. J., Toyota Knedler
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