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Wielka Gala Noworoczna SOPRANISSIMO vs TRE VOCI
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;wrzesień
Data:
6 stycznia 2019 godz. 18:00
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;sierpień
Miejsce:
Filharmonia Częstochowska
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;lipiec
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;czerwiec im. Bronisława Hubermana
Opis:
Jedyna w swoim rodzaju
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;maj
Gala
w której na scenie
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;kwiecień
spotkają się dwa żywioły &nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec
śpiewaczki „Sopranissimo” i
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;luty
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;styczeń tenorzy „TREvoci”. Kobiece
piękno i męska siła, liryczny
Rok: 2017
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;grudzień kunszt i bohaterska odwaga.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;listopad W programie koncertu znajdą
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;październiksię utwory muzyki operowej,
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;wrzesień wielkie arie, znane przeboje,
muzyki
filmowej
i
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;sierpień hity
musicalowej.
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Agnieszka
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;czerwiec Sopranissimo:
Adamczyk,
Joanna
Horodko,
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;maj
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;kwiecień Agnieszka Sokolnicka to trzy
śpiewaczki operowe, które
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec
własny talent, pracowitość i
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;luty
połączyły
w
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;styczeń umiejętności
niezwykły muzyczny koktajl Rok: 2016
wspólnej
pasji
i
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;grudzień urody,
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;listopad harmonii. Każda z nich ma na
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;październik
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swoim
koncie
znaczące
sukcesy i pokaźny dorobek
artystyczny.
TREvoci: Voytek Soko, Mikołaj
Adamczyk, Miłosz Gałaj to
artyści
nowej
generacji,
przepełnieni miłością do ludzi i
świata, w którym ponad
wszystkimi podziałami króluje
muzyka. Trzy indywidualności,
trzy zróżnicowane głosy i
jedna wielka przyjaźń. Z takiej
mieszanki
stworzył
się
charyzmatyczny
koktajl
mołotowa,
którego
największym
atutem
są
występy na żywo.
Galeria:
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