Przeboje z bajek w OiFP
Artyści Op ery i Filharmo nii Po d laskiej z ap rez entują w nied z ielę (13.0 6) największ e
p rz eb o je z filmó w d la d z ieci. Z e wz g lęd u na warunki p o g o d o we, ko ncert „Najp iękniejsz e
p rz eb o je animacji" z o stał p rz eniesio ny z Amfiteatru d o sali kameralnej OiFP.

Artyści wystąpią dwa razy - o godz. 15.00 oraz o 16.30, by nie
przekroczyć dopuszczalnego limitu widzów na sali. Osoby, które
zakupiły bilety online OiFP zaprasza na koncert na godz. 15.00,
natomiast widzów, którzy kupili bilety w kasie OiFP, na godz. 16.30
(te osoby zostaną powiadomione telefonicznie o zmianie godziny
przez pracowników Opery).
Najpiękniejsze przeboje animacji
Śmieszne i energiczne czy też sentymentalne – piosenki z filmów
dla dzieci bez wątpienia wpadają w ucho! Bo produkcje dla
najmłodszych to nie tylko kolorowa animacja, ale także świetna
muzyka, która ożywia i uzupełnia obraz. Największe przeboje będzie
można usłyszeć podczas koncertu w Amfiteatrze OiFP już 13
czerwca. Przypomnimy sobie utwory z kultowych produkcji dla
młodych widzów, m.in. z „Króla lwa”, „Małej syrenki”, „Pocahontas”,
„Shreka” czy „Toy Story”.
Koncert poprowadzi popularny aktor dubbingowy Tomasz Steciuk,
który użyczył głosu m.in.: Szeregowemu z „Pingwinów z
Madagaskaru”, Prosiaczkowi z „Kubusia Puchatka” i Theodorowi z
filmu „Alvin i wiewiórki”.
Towarzyszyć mu będą: Weronika Bochat – filmowa Vaiana i
Kopciuszek oraz soliści Opery i Filharmonii Podlaskiej: Dorota
Białkowska, Monika Ziółkowska, Bartłomiej Łochnicki, Maciej
Nerkowski i Rafał Supiński. Na fortepianie zagra Karina Komendera.
W programie:
„Naprawdę chcę” („Mała syrenka”)

„Naprawdę chcę” („Mała syrenka”)
„Kolorowy wiatr” („Pocahontas”)
„Krąg życia” („Król lew”)
„Pół kroku stąd” („Vaiana”)
„Na morza dnie” („Mała syrenka”)
„Druha we mnie masz” („Toy Story”)
„Droga mi nie straszna” („Hercules”)
„Miłość rośnie” („Król lew”)
„Mój dom” („Anastasia”)
„To nowy świat” („Aladdin”)
„Travel song” („Shrek”)
„Po raz pierwszy widzę blask” („Zaplątani”)
„Piękna i bestia” („Piękna i bestia”)
„Lustro” („Mulan”)
„Ani słowa” („Hercules”)
„Ja jestem królem dżungli” („Księga dżungli”)
„Gaston” („Piękna i bestia”)
„Marta mówi” („Marta mówi”)
„Pszczółka Maja” („Pszczółka Maja”)
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