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,,O mnie, o tobie, o nas” koncert Andrzeja Piasecznego
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Data:
3 listopada 2018 godz. 18:00
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Miejsce:
Filharmonia Częstochowska
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;sierpień
im. Bronisława Hubermana
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Opis:
Po pełnym wspomnień
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;czerwiec
jubileuszowym roku 2017, w
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;maj
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;kwiecień którym Andrzej Piaseczny
świętował 25 lat na scenie
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec
muzycznej, przyszedł czas na
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;luty
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;styczeń nowy rozdział w jego karierze.
Jeden z najpopularniejszych
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wokalistów
nie
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tempa
–
w
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;listopad zwalnia
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;październikmiędzyczasie pojawił się jego
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;wrzesień nowy, wyczekiwany krążek.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;sierpień Album „O mnie, o tobie, o
nas”, zawierający kompozycje
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;lipiec
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;czerwiec Ani Dąbrowskiej, to płyta nie
tylko
dojrzała,
ale
też
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;maj
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;kwiecień zaskakująco pogodna. Na
płytę składa się 10 utworów,
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec
których treść wypływa z
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;luty
doświadczeń
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;styczeń osobistych
Andrzeja Piasecznego, ale
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miłości i przyjaźni, o tym, że
warto dawać sobie drugą
szansę i o tym, że każdy dzień
wśród najbliższych jest na
wagę złota. Na koncercie
oczywiście nie zabraknie też
znanych i od lat uwielbianych
przez publiczność utworów z
poprzednich płyt artysty.
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