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Polska muzyka filmowa z prędkością dwóch gitar na godzinę? Tak żegnać lato potrafią tylko
Marek Napiórkowski i Artur Lesicki, a jeśli dołączają do nich Krzysztof Herdzin i Elbląska
Orkiestra Kameralna, to niezawodny znak, że czeka nas muzyczna uczta dla uszu i oczu Celuloid. Już 25. sierpnia Salę Koncertową ZPSM wypełni to, co najpiękniejsze na styku świata
muzyki i świata filmu. Wiązance takich przebojów ulegnie nawet najwytrawniejszy florysta…
„Wsłuchani w siebie nawzajem”, „świadomi każdego dźwięku”, „takie muzyczne zespolenie jest
dostępne tylko największym mistrzom”. Takie cytaty można mnożyć, a i tak nie pozna się
fenomenu dwójki wspomnianych gitarzystów, póki nie zasiądzie się w sali koncertowej.
Elblążanie staną przed taką szansą w ostatnią niedzielę sierpnia i przekonają się, że dzięki
muzyce ludzka wyobraźnia może kreślić scenariusze, o jakich nie śniło się nawet filozofom.
Celuloid to hołd złożony początkom kinematografii – wszak pierwszej projekcji braci Lumière nie
towarzyszyła ani orkiestra symfoniczna, ani pianista, a gitarzysta. Co wyniknie z muzycznej
wymiany gitarowo-smyczkowych argumentów? XIX-wieczna Warszawa rodem z Lalki,
międzypokoleniowe potyczki na gesty i słowa Wojny domowej, robotnicze ulice Człowieka z
żelaza – to raptem kilka rozdziałów koncertowej opowieści…
25.08.2019, niedziela, 19:00
Sala Koncertowa Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu
Wykonawcy:
Krzysztof Herdzin – dyrygent
Marek Napiórkowski – gitara
Artur Lesicki – gitara
Elbląska Orkiestra Kameralna
W programie m.in.
Kompozycje polskich mistrzów muzyki filmowej z takich produkcji jak „Lalka”, „Wojna domowa”,
„Pożegnanie z Marią”, „Prawo i pięść” czy „Człowiek z żelaza” oraz autorskie utwory solistów.
Rezerwacje:
Biuro Koncertowe, Ratusz Staromiejski,
tel. 55 237 47 49, www.eok.elblag.eu
Bilety: 60 zł (normalny), 50 zł (ulgowy)
Sprawdź zniżki z Elbląską Kartą Dużej Rodziny
Sponsor Główny Elbląskiej Orkiestry Kameralnej: Meble Wójcik
Sponsor Elbląskiej Orkiestry Kameralnej: Metal Expert Sp. J., Toyota Knedler
Meble Wójcik jest Fundatorem Głównym Instrumentów Elbląskiej Orkiestry Kameralnej
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