Fairy Ladies: Muzyczna podróż bez granic

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
5 grudnia w godzinach 19:00 - 21:00.
13 muz, pl. Żołnierza Polskiego 2, Szczecin.
Fairy Ladies to zespół wokalno - instrumentalny, w
skład którego wchodzą cztery młode, energiczne i
utalentowane artystki, absolwentki Akademii
Muzycznych w Doniecku, Berlinie, Gdańsku i
Warszawie.
Wspólną działalność rozpoczęły w 2017 roku.
Prezentowany przez Fairy Ladies program muzyczny
łączy w sobie gatunki: muzyki klasycznej, kabaretu
muzycznego, opery i musicalu.
Widowisko Muzyczna podróż bez granic to podróż po
muzyce musicalowo - operetkowej. Bogactwo strojów,
akcja sceniczna, wychodzenie z klasycznej formy
koncertu i angażowanie publiczności do wspólnego
muzykowania to gwarancja wyśmienitej zabawy.
Skład zespołu:
Olga Bila - fortepian
Magdalena Motyl - sopran
Maria Radoszewska - skrzypce

DATY WYDARZENIA

15.12.2017:

Dom Kultury 13 Muz w
Szczecinie
Szczecin

Olivia Ugha – sopran
Olga Bila - pianistka, kameralistka. Pochodzi z Ukrainy,
jest absolwentką Donieckiej Państwowej Akademii
Muzycznej im. S. Prokofiewa. W latach 2007-2014
wzięła udział w licznych konkursach i festiwalach
ukraińskich i międzynarodowych jako solistka oraz w
składzie różnych zespołów muzycznych niejednokrotnie stając się ich laureatką. Od maja 2015
roku związana jest z Operą na Zamku w Szczecinie
jako korepetytor-akompaniator.
Magdalena Motyl - wokalistka, pianistka, ukończyła
śpiew na berlińskim Universität der Künste. Brała
wielokrotny udział w warsztatach wokalnych z Teresą
Żylis-Garą. Wcielała się w różne postaci - od Eurydyki
Monteverdiego po Lulu Albana Berga. Była Papageną
w "Czarodziejskim flecie" w ramach festiwalu Opernale
w Schloss Bröllin i Schloss Griebenow. W październiku
będzie można ją usłyszeć i zobaczyć w "Desolation.
Ein Mysterienspiel" w Akademie der Künste w Berlinie.
Maria Radoszewska - skrzypaczka, wokalistka.
Rodowita szczecinianka, absolwentka klasy skrzypiec
na Akademii Muzycznej w Gdańsku. Czynnie angażuje
się w działalność koncertową i sceniczną w całej
Polsce jako solistka i kameralistka. Działa również na
płaszczyźnie międzynarodowej - współpracuje z
Ambasadą Chile w Polsce. Od 2012 roku członek
orkiestry Opery na Zamku w Szczecinie.
Olivia Ugha - wokalistka, dyrygentka, pianistka,
tancerka. Polka o afrykańskich korzeniach. Ukończyła
Akademię Muzyczną w Warszawie na kierunku
dyrygentura chóralna. Współpracuje z licznymi
instytucjami kulturalnymi w Polsce jako wokalistka i
pianistka. Zajmuje się również nauczaniem
najmłodszych fortepianu.
Bilety dostępne online na bilety.fm lub w punktach
stacjonarnych: CIT na Zamku Książąt Pomorskich oraz
w „szklanym pawilonie” na placu Żołnierza Polskiego.
Cena: normalny 25 zł, ulgowy 20 zł, senior + wnuczek
20 zł
Źródło: https://www.facebook.com/13muz/
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