Zaprasza na KONCERT ITALIANO VERO
ZESPOŁU TRIO BOFFELLI

27 maja 2018 r. godz. 19.00
Katowice – Pałac Młodzieży- sala teatralna, (ul. Mikołowska 26)
Podczas koncertu Italiano Vero, zespół postara się przybliżyć polskiej publiczności naturę prawdziwego Włocha (Italiano vero).
Nie zabraknie więc opowieści i anegdot o Włochach i ich obyczajach podpatrzonych okiem Polki wchodzącej jako żona
w prawdziwą włoską rodzinę...
Jak się okazuje najważniejszą drogą do serca Włocha jest muzyka!!! Oprócz znanych i lubianych melodii, takich jak: Volare,
Felicita, Un Italiano vero, zespół zaprezentuje również najpiękniejsze piosenki z festiwalu San Remo (z lat 50', 60', 70'), które
zdobyły serca Włochów (tym razem mamy nadzieję, że zdobędą też serca polskiej publiczności). W programie znajdą się
również utwory z ulubionych włoskich filmów (np. La Vita e bella). Repertuar będzie zaskakiwał słuchaczy: od melancholijnych
pieśni neapolitańskich, po energiczne, żywe i wesołe rytmy (Dimmi quando, Mambo italiano).
Zapraszamy wszystkich wielbicieli Italii, a także tych, którzy pragną poznać ten kraj lepiej, na muzyczną podróż pełną
opowieści, pięknych melodii, wzruszeń i śmiechu razem z Italiano vero. Trio Boffelli to zespół młodych entuzjastów,
absolwentów uczelni muzycznych we Włoszech i w Polsce. W Polsce usłyszymy ich po raz pierwszy, ale z wielkim
powodzeniem koncertowali już
w klubach i na estradach we Włoszech (Perugia, Padwa, Brescia, Mediolan, San Remo), Francji (Brignoles, Avignon podczas
festiwalu Mercato italiano) i Hiszpanii. Po sukcesie jesiennej trasy w Polsce wracają z kolejnymi koncertami.
Skład TRIO BOFFELLI:
Maja Boffelli - vocal, ukulele, prowadzenie
Diego Boffelli - vocal, gitara, perkusja
Alberto Boffelli - kontrabas

Bilety w cenie 50 zł
Można skorzystać z dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - fundusz
działalności kulturalno-oświatowej, wg. obowiązujących zasad (50% dofinansowania do biletu)
dla pracowników i ich rodzin.

Zapisów i wpłat należy dokonać w sekretariacie
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach,
ul. Bankowa 12 a, I piętro / tel. 32 359-16-40
w terminie do 23 maja 2018 r.

Bilety już do odbioru !

