Concert in aer liber de Ziua Europei -

Primaria Sectorului 6, Centrul Cultural European
Sector 6 si Asociatia Philson Young va invita,
miercuri, 9 mai, incepand cu ora 18.00, la
concertul "La plimbare prin Europa".
Evenimentul va avea loc in Parcul Drumul
Taberei si va fi transmis live in Parcul Crangasi.
Orchestra Simfonica Bucuresti, alaturi de
directorul artistic si dirijorul principal Benoit
Fromanger (Franta) va deschide evenimentul cu
piese muzicale alese special. Acest concert face
parte din cadrul proiectului ,,Salut CULTURA!".

Pe 9 mai, Bucurestiul se va putea mandri cu o viata muzicala comparabila cu cea a
marilor metropole. In asteptarea ritmurilor muzicii populare, spectatorii veniti in Parcul
Drumul Taberei pentru a sarbatori ziua Europei alaturi de Primaria Sectorului 6, Centrul
Cultural European Sector 6 si Asociatia Philson Young vor putea asculta compozitiile unui
tanar compozitor in varsta de doar 18 ani. George Ionescu va interpreta la pian cateva
compozitii proprii, dar si bucati muzicale consacrate. In a doua parte a spectacolului,
publicul va fi incantat de acordurile muzicii populare romanesti. Va urca pe scena Lavinia
Goste, acompaniata de Orchestra Nationala de Folclor Valahia, condusa de Marius Zorila.
Ritmul va fi preluat de artistii Ansamblului Folcloric National Transilvania, din Baia Mare
iar prezentatoarea acestui eveniment va fi realizatoarea de emisiuni populare, Iuliana
Tudor. Cele doua orchestre vor oferi publicului un moment inedit cand vor interpreta
impreuna trei melodii, printre care imnul Uniunii Europene - "Oda bucuriei", tema preluata
din Simfonia a IX-a compusa de Ludwig van Beethoven. Evenimentul se va inchide cu
jocuri de artificii. Nu vor fi uitati microbistii carora organizatorii le-au pregatit o surpriza. Pe
ecranele amplasate in parcul Drumul Taberei si parcul Crangasi, doritorii vor putea urmari,
de la ora 21.00, transmisia live de la Finala Europa League,dintre Atletico Madrid si
Athletic Bilbao. Pauza meciului va fi plina de surprize. Toni Dobos va oferi spectatorilor ce
vor participa la tombola, premii ce constau in mingii, tricouri si sepci. Intrare este libera

Despre Asocia?ia Orchestra Simfonic? Bucure?ti
Atât prin exuberan?a, energia ?i bucuria de a face muzic? cât ?i din dorinta de a deschide

lumea sunetelor ?i a formelor muzicale c?tre un public variat, Orchestra Simfonic? Bucure?ti
?i-a transpus viziunea pe termen lung în ceea ce prive?te arta interpret?rii muzicale. Timp
de ?apte ani, misiunea Orchestrei Simfonice Bucure?ti a constat în atragerea ?i educarea
unei palete cât mai largi de iubitori ai tuturor genurilor muzicale.
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Ofera detalii despre programul de desfasurare a evenimentului.

Locul desfasurarii:
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