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12 grudnia

Najnowsze

Widz płakał jak oglądał, czyli
najgorsze lmy 2019 roku
[PRZEGLĄD]
Kto został laureatem
Nagrody im. Dra Jerzego
Masiora?

Wieczór kolęd "Siemachy"
z przyjaciółmi
stowarzyszenia

Natalia Jarząbek Klaudyna Schubert

ZOBACZ GALERIĘ

Ostatnia okazja, by
zobaczyć wystawę
Sławomira Lewczuka

(2 ZDJĘCIA)

Już w najbliższą niedzielę, 15 grudnia w Willi Decjusza będziemy mogli wysłuchać efektów
niezwykłego, muzycznego eksperymentu. Wsłuchując się w utwory Chopina, Boehma i
Pasculliego odkryjemy możliwości etu oraz techniki oddechu permanentnego.

Gala Boskiej Komedii,
jakiej nie było! [ZDJĘCIA]

WIDEO: Krótki wywiad
"Alternatywka"
młodzieżowym słowem
roku 2019
Kraków na dziś. Sprawdź
kalendarz imprez!



Co wiesz o
Krainie Lodu?
QUIZ

SPRAWDŹ SIĘ!

Idea projektu In nity narodziła się w związku z rezultatami pracy Natalii
Jarząbek podczas studiów w klasie etu prof. Barbary Świątek-Żelaznej
w Akademii Muzycznej w Krakowie.
W roku 2017 Natalia wraz z prof. Barbarą Świątek-Żelazną otrzymały
prestiżową Nagrodę Województwa Małopolskiego Ars Quaerendi w
kategorii „Mistrz -Uczeń” za wybitne działania na rzecz rozwoju i
promocji kultury. Obie laureatki postanowiły przeznaczyć ją na
stworzenie podręcznika do nauki techniki oddechu permanentnego i
nagranie płyty CD inspirowanej tą techniką.
Nazwa projektu – In nity - symbolizuje zarówno niekończące się
możliwości utrzymywania dźwięku, jak również nieograniczone walory

OGŁOSZENIA

Lokalne oferty

etu jako instrumentu muzycznego. Program koncertu jest
Wideo Sportprzez
Zdrowie
Strona kobiet
zróżnicowany, zawiera utwory na Wiadomości
et, a także dokonane
Natalię

Dom

Strefa Agro

Więcej

Jarząbek transkrypcje utworów przeznaczonych w oryginale na inne
instrumenty.
PROGRAM:
1. I. Clarke - Hypnosis
2. F. Chopin - Wariacje na et i fortepian na tematy Rossiniego
3. A. Pasculli - Pszczoły
4. J. Rutter - Suite Antique

Zobacz ofertę

5. T. Boehm - Grande Polonaise op. 25

KONIEC BLOKU OGŁOSZEŃ

Koncert rozpocznie się o godz. 17. Wcześniej zaś, o godz. 15. można wziąć
udział w zwiedzaniu willi z przewodnikiem.
C Z Y TA J TA K Ż E

willa decjusza

Nie do poznania. Bieżanów
i Prokocim na zdjęciach z
lat 90.

Bez wiz do USA. Do tych
miast polecimy z Polski
[CENY]

Który z krakowskich
radnych jest najlepszy?
Który to leser?

Budowa tunelu zakopianki fakty, liczby, ciekawostki

TOP 20 najbogatszych
gmin w Małopolsce
[RANKING]

Pijani i naćpani kierowcy
poszukiwani przez policję
w Małopolsce. RAPORT
PAŹDZIERNIK [11.10.]

willa decjusza konce...

koncerty krakow

Dodaj komentarz

Napisz swój komentarz...
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Gość
Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki
korzystania z usługi rmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz
Politykę Prywatności.

OPUBLIKUJ

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Wybrane dla Ciebie
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Polecamy

Podhale. Paskudne zderzenie seata i BMW
w pobliżu ubojni
Te znaki zodiaku odnajdą
szczęście w 2020 r.

„Zimny Księżyc”na niebie.
Zapowiedź zimy [ZDJĘCIA]
Przeglądaj również za pomocą strzałek

Klaudyna Schubert

Ciasta bez pieczenia na święta
na klawiaturze

Natalia Jarząbek Wróć do artykułu »
"Szkieletor" zmienia się w
wieżowiec. Trwa walka z
czasem

Najnowsze wiadomości

Spór o Zakrzówek. Tak mają
wyglądać plaże i baseny w
2021 r.

Aria wybrzmiewa już 15
lat

Flashback - Olga Drenda Kraków na dziś. Sprawdź
opowiada o
kalendarz imprez!
pomysłowości wokół
nas. Specjalny,
świąteczny odcinek
programu

Rzuciła wyzwanie
celebrytom. Efekt?
Przeszedł oczekiwania

Kraków. Po 127 latach
zrealizowano projekt
Wyspiańskiego

Muzeum Krakowa
wyróżnione medalem
Cracoviae Merenti

Propozycje kulturalne
na Sylwestra w
Krakowie

Kraków. Nowa
choreogra a na
festiwalu Boska
Komedia

Komodo prezentuje
"Rush Of Blood"
[WIDEO]

ŻYCZENIA na Boże Narodzenie
2019. Najpiękniejsze,
oryginalne oraz zabawne
życzenia bożonarodzeniowe
12.12.
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Polecamy

Podhale. Paskudne zderzenie seata i BMW
w pobliżu ubojni
Te znaki zodiaku odnajdą
szczęście w 2020 r.

„Zimny Księżyc”na niebie.
Zapowiedź zimy [ZDJĘCIA]

Ciasta bez pieczenia na święta

"Szkieletor" zmienia się w
wieżowiec. Trwa walka z
czasem

Spór o Zakrzówek. Tak mają
wyglądać plaże i baseny w
2021 r.
ŻYCZENIA na Boże Narodzenie
2019. Najpiękniejsze,
oryginalne oraz zabawne
życzenia bożonarodzeniowe
12.12.

Przeglądaj również za pomocą strzałek

Oksana Teryluk

na klawiaturze

Dominika Peszko Wróć do artykułu »

Najnowsze wiadomości

Aria wybrzmiewa już 15
lat

Rzuciła wyzwanie
celebrytom. Efekt?
Przeszedł oczekiwania

Flashback - Olga Drenda Kraków na dziś. Sprawdź
opowiada o
kalendarz imprez!
pomysłowości wokół
nas. Specjalny,
świąteczny odcinek
programu

Kraków. Po 127 latach
zrealizowano projekt
Wyspiańskiego
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ZOBACZ RÓWNIEŻ
Komplet uczestników fazy pucharowej Ligi Mistrzów
Wyłudzili dwa miliony. Nie dla siebie. Dla pracowników
Kraków. Budowlana porażka na placu Biskupim [ZDJĘCIA]
Utrudnienia w ruchu: województwo małopolskie, gdzie trwają roboty drogowe?
Aria wybrzmiewa już 15 lat
Przepisy na wigilijne kompoty
Kraków. "Choinka pod choinkę" RMF FM. Sprawdź, kiedy możesz dostać choinkę za darmo
ŻYCZENIA na Boże Narodzenie 2019. Najpiękniejsze, oryginalne oraz zabawne życzenia bożonarodzeniowe 12.12.
10 największych zbrodni popełnionych z miłości

Przeglądaj również za pomocą strzałek
na klawiaturze

reklama
Przejdź do strony

