Po raz pierwszy w Iławie BELCANTO - najbardziej
rozrywkowy festiwal operowy w Polsce! Mamy dla Was
zaproszenia [WYNIKI]
data aktualizacji: 2022.07.11

Uroczysty Koncert Galowy VII Mazurskiego Festiwalu Operowego BELCANTO już 16 lipca o
godzinie 20:00 w amfiteatrze nad jeziorem w Iławie.
Serdecznie zapraszamy na Koncert Galowy VII Mazurskiego Festiwalu Operowego
BELCANTO, podczas którego wybrzmi słynne "Nessun dorma" i inne równie piękne
fragmenty arcydzieł muzyki operowej.
Cieszyć ucho będą także hity muzyki włoskiej, m.in. z repertuaru Al Bano i Rominy Power. W
widowisku zobaczymy trzech wybitnych tenorów: Dominika Sutowicza oraz uczniów mistrza Luciano
Pavarottiego, Dario Di Vietri i Claudio Rocchi. Wraz z nimi wystąpią także: Iwona Socha (sopran),
Katarzyna Zając-Caban (sopran), Piotr Wołosz (bas), a także olsztyński chór Bel Canto.
Galę w reżyserii Magdaleny Wołosz poprowadzi Jan Połowianiuk, artystom akompaniować będzie
Orkiestra Symfoniczna Fundacji AVANGART pod dyrekcją Marty Kosielskiej.

Mazurski Festiwal Operowy BELCANTO to najbardziej rozrywkowy festiwal operowy w Polsce,
który na stałe wpisał się w wakacyjny krajobraz Warmii i Mazur. Na scenie możemy zobaczyć
znakomitych śpiewaków operowych z całego świata, którzy oprócz opery wykonują także utwory
muzyki rozrywkowej z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej w zaskakujących aranżacjach.
Co roku festiwal zdobywa coraz większą publiczność. To wszystko dzięki połączeniu wysokiego
poziomu artystycznego, odpowiednio dobranego repertuaru, spektakularnej reżyserii, fantastycznej
oprawy świetlno-multimedialnej oraz najwyższego poziomu realizacji dźwięku. W połączeniu z
wakacyjną aurą i wyjątkowym mazurskim klimatem festiwal tworzy cudowną atmosferę wykwintnej
uczty dla oka i ucha uczestników tego wydarzenia.

Bilety do nabycia na https://www.ebilet.pl/klasyka/opera-operetka/festiwal-operowy/ oraz w
Informacji Turystycznej przy ul. Niepodległości 13 w Iławie, tel. 89 648 58 00.
Dla posiadaczy Karty Seniora oraz Karty Dużej Rodziny oferowane są rabaty.
ZAPROSZENIA DLA CZYTELNIKÓW PORTALU
Niespodzianka dla Czytelników portalu Info Iława - we współpracy z organizatorem festiwalu
przygotowaliśmy dla Was TRZY PODWÓJNE ZAPROSZENIA na BELCANTO w Iławie! Aby wziąć
udział w losowaniu, prosimy o:
publiczne udostępnienie na swojej ścianie na Facebooku konkursowego posta (tutaj link) ORAZ
opublikowanie pod konkursowym postem komentarza - w treści wpisz lub oznacz osobę, którą
chciałbyś/chciałabyś zaprosić na koncert.
f
Wyniki ogłosimy w poniedziałek, 11 lipca, w aktualizacji tego artykułu, podając imiona i nazwiska
zwycięzców. Zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia!
AKTUALIZACJA Z PONIEDZIAŁKU, 11 LIPCA
Miło nam ogłosić wyniki zabawy. Szczęście tym razem uśmiechnęło się do następujących osób, które
zdobywają podwójne zaproszenia na festiwal Belcanto w Iławie:
Dorota Otręba;
Edyta Wasiewska;
Małgorzata Osmańska.
f
Bilety będą nas Was czekać w miejskim biurze Informacji Turystycznej (w bocznym skrzydle ratusza)
- po odbiór zapraszamy z dowodem tożsamości OD CZWARTKU. Życzymy miłej zabawy, a wszystkim
uczestnikom zabawy dziękujemy za udział i zainteresowanie!
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