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Jeszcze do piątku trwa VII Śląskie Lato Muzyczne i XXIV Międzynarodowy Kurs Muzyczny.

Podczas tych dwóch, powiązanych ze sobą imprez spotyka się 112 muzyków z 11

krajów.

- Do 16 sierpnia trwają warsztaty muzyczne dla uczestników kursu. Poprowadzi je 14

wybitnych profesorów głównie z Polski oraz z Drezna - mówi Maciej Lamm, kierownik

organizacyjny kursu. - Ich pracy można się przyglądać co dnia w szkole muzycznej

przy ul. Strzelców Bytomskich w godz. 8-14.

 Opolanie, którzy chcą obserwować naukę kursantów, wchodzą bezpłatnie.

Podobnie jest z udziałem w koncertach, za wyjątkiem 14 sierpnia.

 - Do udziału w kursie zgłaszały się osoby w wieku od 10 do 40 lat. Nasi uczestnicy to pianiści, wiolonczeliści,

kontrabasiści, altowioliści, gitarzyści i skrzypkowie - wymienia Maciej Lamm. - Do Opola wszyscy oni przyjechali na kurs

muzyczny, podczas którego będą szlifować swoje talenty.

- Dziś ćwiczymy „Cztery Pory Roku Vivaldiego” - mówił prof. Włodzimierz Promiński podczas piątkowych prób w szkole

muzycznej. - Takie wspólne granie to duże wyzwanie. Zadanie jest utrudnione, bo muzycy wcale się nie znają, pochodzą

z różnych stron świata i reprezentują różny poziom.  

Efekty warsztatów są prezentowane podczas 13 koncertów. Warto przypomnieć m.in. wyjątkowo udany koncert

inauguracyjny, którego gwiazdą była znakomita śpiewaczka Jadwiga Rappé (alt). Wspólnie z nią zagrali: Mariusz

Rutkowski (fortepian) i Leszek Sokołowski (kontrabas), a także Polskim Kwartet Berlin. 

Przed nami jeszcze kilka godnych polecenia imprez w tym dzisiejszy (14 sierpnia) koncert pedagogów kursu.

W programie utwory Johannesa Brahmsa. Wydarzenie odbędzie się w sali koncertowej PSM w Opolu przy ul. Strzelców

Bytomskich. Start: godz. 20, wstęp 10/20 zł.

Jutro (15 sierpnia) zaprezentują się uczestnicy kursu, ale tym razem w  malowniczym Zamku w Kamieniu Śląskim.

Koncert rozpocznie się o godz. 17.

Wielkie podsumowanie tegorocznego Międzynarodowego Kursu Muzycznego i Śląskiego Lata Muzycznego

zaplanowano na piątek (16 sierpnia). Koncert finałowy podzielony zostanie na dwie części: pierwsza jest w szkole

Kino Konesera w Opolu. Dom na weekend.

Gościem spotkania będzie Tomasz Raczek
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muzycznej (start: godz. 15.30), a druga w Filharmonii Opolskiej (godz. 19). 

Współpraca: Anna Konopka

Autor:
Teraz Opole
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