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Na ostatnim w tym roku
koncercie czwartkowym
zgrał kwartet smyczkowy
" La Primavera " oraz
uczniowie Szkoły Suzuki
" Muzyczny Zakątek"
Szkoła Suzuki „Muzyczny
Zakątek” istnieje w Oleśnicy
od września 2007 roku. Uczą
się w niej gry na skrzypcach dzieci w róŜnym wieku (juŜ od 3 roku Ŝycia), znaną
na całym świecie Metodą Języka Ojczystego, zwaną Metodą Suzuki od nazwiska
swego twórcy - japońskiego skrzypka Shinischi Suzuki. Nauczycielem w
Muzycznym Zakątku i jego załoŜycielem jest Anna Mulowska - Plaskota.
W Zakątku uczy się ponad 30 dzieci wraz ze swoimi rodzicami, którzy pełnią rolę
domowych nauczycieli. Dzieci mają indywidualne i grupowe lekcje gry na
skrzypcach oraz zajęcia rytmiki, czytania nut i teorii muzyki.

Kwartet smyczkowy La Primavera
tworzą absolwentki Wydziału
Instrumentalnego Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Zespół istnieje od 1998
roku. Koncertuje przede wszystkim na terenie Wrocławia oraz Dolnego Śląska,
jak równieŜ poza jego granicami. Poza działalnością koncertową zajmuje się
oprawą muzyczną róŜnego rodzaju wydarzeń i uroczystości firmowych
i prywatnych. Współpracuje równieŜ z innymi zespołami i solistami przy realizacji
większych projektów artystycznych oraz prowadzi działalność edukacyjną
i propagującą muzykę klasyczną (np. cykl koncertów plenerowych dla
RMF Classic, projekt „Końskim ogonem po strunach” oraz „Muzyka naszym
przyjacielem”, spektakl „Dzieci Solidarności” w Teatrze Polskim, współpraca z
zespołem Gitana w związku z Otwarciem Sali MOKIS, z wokalistką Magdaleną
Kulig, chórem Lira).

Bogaty repertuar zespołu obejmuje utwory kompozytorów róŜnych epok,
począwszy od renesansu, aŜ do muzyki XX wieku. Obok klasycznych kwartetów
smyczkowych wykonuje własne aranŜacje miniatur instrumentalnych oraz
popularnych utworów tanecznych, takich jak walce, tanga. Zespół posiada takŜe
opracowania muzyki rozrywkowej oraz utwory na specjalne okazje.
Zespół tworzą:Anna Mulowska - Plaskota – I skrzypce, Monika Adamiak - II
skrzypce, Violetta Wysocka-Marciniak - altówka, Katarzyna Baranowska wiolonczela.

http://www.powiat-olesnicki.pl/index.php?kat=110
http://www.powiat-olesnicki.pl/index.php?kat=110&id=1505
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Na koncercie czwartkowym przed oleśnicką publicznością wystąpili
Kwartet smyczkowy „La Primavera” oraz uczniowie Szkoły Suzuki
„Muzyczny Zakątek”. Frekwencja dopisała.

Wczoraj wieczorem w oleśnickim zamku odbył się
kolejny koncert z cyklu „Łączy nas muzyka”.
Przed licznie przybyłą publicznością wystąpili Kwartet smyczkowy „La
Primavera” oraz uczniowie Szkoły Suzuki „Muzyczny Zakątek”.
Szkoła „Suzuki” istnieje w Oleśnicy od 2007 roku. Uczą się w niej gry na
skrzypcach dzieci od 3 roku Ŝycia. Nauczycielem i załoŜycielem jest Anna
Mulowska-Plaskota.

Kwartet „La Primavera” postały w 1998 roku tworzą absolwentki Wydziału
Instrumentalnego Akademii Muzycznej we Wrocławiu. W skład zespołu
wchodzą Anna Mulowska-Plaskota (I skrzypce), Monika Adamiak (II
skrzypce), Violetta Wysocka-Marciniak (altówka) i Katarzyna Baranowska
(wiolonczela).
W programie znalazło się wiele klasyków. Nie zabrakło teŜ akcentów
świątecznych. Inicjatorem koncertów czwartkowych jest starosta Zbigniew
Potyrała.
http://mojaolesnica.pl/article.php?id=848

