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Kieszonkowy koncert
24.09.2013.

CHOSZCZNO W naszym mieście tego jeszcze nie było. &ndash; W łatwy, przyjemny i przydatny w życiu
codziennym sposób pokażemy koncert, w którym muzyka klasyczna będzie atrakcyjnym show &ndash;
na koncert Pocket Concerts zaprasza MAŁGORZATA KOZŁOWSKA. Ile zainkasował Mozart za swój ostatni
utwór? Czy w dniu pogrzebu Mozarta padał deszcz? Dlaczego nie znamy miejsca jego pochowku?
Odpowiedzi na te pytania poznasz już w najbliższy piątek i to za zupełną darmochę.

Pocket Concert, czyli "Koncert Kieszonkowy" nie jest pomysłem
przypadkowym. Nazwa ta ma nawiązywać do rzeczy małych, ale niezwykle
potrzebnych w życiu codziennym. Dzięki temu pokażemy jak ważna jest
muzyka i związana z nią wiedza. Wszystko to w łatwy i &ndash; co najważniejsze
- przyjemny sposób.
Pocket Concerts to cykl multimedialnych koncertów kierowany do
szerokiego grona odbiorców, łączących muzykę klasyczną z atrakcyjnym
show na wysokim poziomie merytorycznym wykładu, realizowanego według
autorskiego programu.
Każdy z koncertów poświęcony jest odrębnemu problemowi lub
kompozytorowi. Tworzymy niezwykłą opowieść o muzyce prowadzoną przez
narratora - postać zaangażowaną w życie artysty, którego przedstawiamy.
Wszystko wsparte prezentacjami multimedialnymi, materiałami
audiowizualnymi, obrazami, zdjęciami, filmami i komentarzami. Daje to
unikalny spektakl - muzyki, słowa i obrazu.
&bdquo;M jak Mozart&rdquo;.
Podczas koncertu odpowiemy na pytania:
&bull; Ile zainkasował Mozart za swój ostatni utwór?
&bull; Czy w dniu pogrzebu Mozarta padał deszcz?
&bull; Dlaczego nie znamy miejsca jego pochowku?
Poznamy Mozarta takiego jakim był - niezwykłego artystę, a przy tym kochliwego ale i
impulsywnego człowieka.
Sensacyjne dociekania wzbogacone będą demonstracjami multimedialnymi, projekcjami
filmowymi zrealizowanymi specjalnie na potrzeby projektu w Wiedniu oraz wypowiedziami
uznanych znawców przedmiotu. W programie znajdą się arie i duety z
&bdquo;Czarodziejskiego fletu&rdquo;, &bdquo;Wesela Figara&rdquo;, &bdquo;Don Giovanniego&rdquo;
oraz &bdquo;Cosi
fan tutte&rdquo;.
Ciekawe filmy, niespotykane obrazy i wywiady, znakomita obsada artystów,
świetny komentarz opatrzony szczyptą humoru. To koncert, który warto
zobaczyć.
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Koncert organizowany przez Fundację Fabryka Sztuki z Poznania
w ramach ogólnopolskiego projektu &bdquo;NIE BOJĘ SIĘ MUZYKI&rdquo;
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