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Fajne!

0

Akademia dorosłości
Lubię to!

0

2 osoby lubią to. Bądź pierwszym wśród swoich
znajomych.

Co jest absurdem?
Dość mitów i uprzedzeń

Zabawa, wspólne dyskusje, ale przede wszystkim muzyka. Już po raz dwudziesty czwarty w
opolskiej państwowej szkole muzycznej odbywa się Międzynarodowy Kurs Muzyczny.
Młodzi uczniowie z całego świata nie tylko pogłębiają wiedzę, ale również koncertują. W tym
roku muzyków jest ponad stu.
Przez dwadzieścia jeden lat spotykali się w Głuchołazach. Z
przyczyn organizacyjnych od trzech kursanci doskonalą swoje
muzyczne umiejętności w stolicy województwa. Maciej Lamm,
organizator i koordynator kursu podkreśla, że co roku
popularność kursu rośnie.

Niechciany pacjent
Łatwiejsze kwesty
Pieniądze na leczenie
TVP Opole poszukuje pracowników działu
reklamy!
więcej »

W warsztatach biorą udział uczniowie z całego świata.
Najwięcej z nich reprezentuje berlińską Akademię Sztuki. Jedną
ze studentek uczelni jest Nagisa. Japonka na kursie przebywa
już po raz szósty i cieszy się, że może ćwiczyć z doświadczonymi
profesorami, ale także wymieniać pomysłami.

Zdjęcie: TVP Opole

Podziel się:

Zdrowe dzieci

Więcej

Podczas warsztatów odbywają się także indywidualne lekcje
przyszłych muzyków. Szkolą się pod okiem doświadczonych
nauczycieli.

Przed muzykami trzynaście koncertów w całym województwie. Już w niedzielę zaprezentują na wodach opolskiej
Młynówki utwór „Cztery Pory Roku” Vivaldiego.
Szymon Brózda
red. I.W.
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