
Koktajl operowy z okazji Dnia Edukacji Narodowej

12.10.2015r. godz. 19:00

ICE Kraków Congress Centre

Włoska GalaWłoska GalaWłoska GalaWłoska Gala    
OperowaOperowaOperowaOperowa

z udziałem solistów z Włoch, 

Chóru  Opery Polskiej i Roncole Verdi Orchestra

1



Italia – ojczyzna doskonałej kuchni, wina i przede wszystkim pięknej muzyki. 

Choć zmieniają się mody i style, to takie melodie, jak aria „La donna e mobile” z 

Verdiowskiego Rigoletta, czy pieśni neapolitańskie „O sole mio” lub „Wróć do 

Sorrento” nadal śpiewa cały świat. Włoska Gala Operowa kusi takimi właśnie 

przebojami w wykonaniu polskich i włoskich solistów.

Włoska Gala  Operowa to przygotowany starannie koncert, na który składają 

się najpiękniejsze fragmenty z najsłynniejszych oper. 

W muzyce  takich  mistrzów  opery  jak  Gaetano Donizetti,  Giacomo  Puccini, 

Gioacchino  Rossini czy  Giuseppe  Verdi,  odnajdziemy  cały  skomplikowany  świat 

ludzkich uczuć i namiętności i....... jak w życiu: trochę smutku, trochę radości...

Czeka nas spora dawka humoru ..., za którą odpowiedzialny będzie Gioacchino 

Rossini i jego Cyrulik sewilski. Zapewniamy, że trudno będzie zachować powagę, kiedy 

na scenie pojawi się Figaro, cyrulik, który w popisowej arii „Largo al factotum” opisuje 

siebie jako człowieka do wszystkich zadań: golibrodę, balwierza, powiernika, swata i 

posłańca. W arii „Il vecchiotto cerca moglie" rozbawi nas wiecznie utyskująca służąca 

Berta - wyrazi ona swoje oburzenie postawą starca, któremu miłość odebrała rozum, 

każąc mu starać się o względy młodej dziewczyny. Nie zabraknie również słynnej arii 

Don Basilia „La calunnia” („Aria o plotce”) porównującej plotkę do burzy zaczynającej 

się lekkim zefirkiem obmowy a kończącej się niszczącym kataklizmem niesławy. 

Nasi  artyści,  wśród  których  znajdą  się  soliści  z  Włoch  –  Silvia  Rampazzo 

(sopran),  Roberto Jachini Virgili (tenor),  Mauro Buda (baryton) – i z Polski  Monika 

Michaliszyn (sopran),  Małgorzata  Godlewska (mezzosopran),  Monika  Piechaczek 

(sopran),   Damian  Konieczek (bas),  Marek  Dynowski (bas  baryton),  a  także  Chór 

Opery  Polskiej oraz  Roncole  Verdi  Orchestra prowadzona  przez  niezwykle 

spontanicznego  pełnego  muzycznej  pasji  Stephena Ellery'ego,  ani  na  moment  nie 

pozwolą wkraść się znużeniu czy monotonii. 
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Dla grup od 10 osób promocyjne ceny biletów!

125 zł / 100 zł / 75 zł

Informacje i zamówienia: tel. 71 337 32 08

SPRZEDAŻ INDYWIDUALNA: 150 zł, 120 zł, 110 zł, 95 zł, 70 zł

BILETY: Filmotechnika (Pasaż Bielaka), Punkty InfoKraków (ul. Św. Jana 2  i Pawilon 

Wyspiańskiego) oraz na www.eventim.pl, www.biletin.pl, www.kupbilecik.pl 

ORGANIZATOR: 

Agencja Artystyczna Pro Musica

ul. Cisowa 10, 53-118 Wrocław

tel. 71 337 32 08, e-mail: promusica@promusica.pl

www.promusica.pl
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