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Rok: 2018
Aleje - tu się dzieje!: Muzyczny Punkt Spotkań Jarosława
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;grudzień
Woszczyny - koncert MAURIZIO NICOLINI
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;listopad
Data:
21 czerwca 2018 godz. 19:00
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;październik
Miejsce:
Plac Biegańskiego
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;wrzesień
Opis:
Maurizio Nicolini to włoski
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;sierpień
muzyk, który studiował w
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;lipiec
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;czerwiec Konserwatorium Muzycznym
im Niccolo Paganiniego w
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;maj
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;kwiecień Genui oraz Konserwatorium
Muzycznym „Versailles” w
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec
Paryżu w klasie perkusji i
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;luty
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;styczeń fortepianu.
Rok: 2017
Występował z prestiżowymi
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;grudzień
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;listopad orkiestrami symfonicznymi i
Wymienić
tu
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;październikoperowymi.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;wrzesień można Sanremo Symphony
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;sierpień Orchestra, Orchestra of The
RAI Italian Rradio Television
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;lipiec
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;czerwiec Milano, Orchestra Theater
Carlo Felice w Genui. Grając
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;maj
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;kwiecień w orkiestrach współpracował z
takimi znakomitościami świata
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec
muzyki
jak:
Mścisław
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;luty
Luciano
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;styczeń Rostropovich,
Pavarotti, Gerry Mulligan,
Rok: 2016
Penderecki,
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;grudzień Krzysztof
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;listopad
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;październik
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&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;sierpień
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Massimiliano
Damerini,
Salvatore Accardo.
Za swoje osiągnięcia w
dziedzinie muzyki otrzymał
wiele
nagród,
wyróżnień.
Przez
okres
dwóch
lat
występował
w
orkiestrze
grającej prywatne koncerty dla
Papieża Jana Pawła II-go w
papieskiej
rezydencji
Castelgandolfo.
Gra i śpiewa na terenie całej
Europy a od ub. roku również
występuje w Polsce m.in z
Orkiestrą Wojska Polskiego
„DZIUBEK BAND” wykonując
repertuar włoski oraz światowy
zarówno klasyczny jak pop i
jazz. Maurizio mówi, „że jego
celem i marzeniem jest
docieranie do serc ludzkich za
pomocą dźwięków pięknej
muzyki
i
wymownych,
niebanalnych tekstów utworów
muzycznych” W Częstochowie
ten
wrażliwy
wykonawca
zaśpiewa i zagra przeboje
Festiwalu Piosenki Włoskiej
San Remo.
Galeria:

Lokalizacja na mapie:

2/3

Kalendarz wydarzeń - Urząd Miasta Częstochowy
Oficjalny portal miejski

Pozostałe wydarzenia
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