Visual Concert - Koncert Muzyki Filmowej i Epickiej Szczecin

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
27 października 2019, godz. 18:00
Netto Arena, ul. Władysława Szafera 3/5/7, Szczecin
Visual Concert: Koncert Muzyki Filmowej i Epickiej z
filmową projekcją najpiękniejszych miejsc świata to
niezwykłe, multimedialno-muzyczne show, które na
początku 2019 roku odwiedziło już kilka polskich
miast, wypełniając po brzegi areny w Poznaniu, Gdyni i
Wrocławiu.
Visual Concert powróci jesienią, by zaprezentować
swój fenomen z jeszcze większym rozmachem! Nowe
wizualizacje, jeszcze większa orkiestra, chór i
doskonali wokaliści oraz innowacyjne efekty
zagoszczą na estradach również innych miast w
Polsce.
Podczas Visual Concert usłyszycie zarówno znane i
lubiane ścieżki dźwiękowe z FILMÓW (m.in Gladiator,
Avatar, Piraci z Karaibów, James Bond, Marzyciel,
Transformers, Władca Pierścieni) jak i energetyczne,

DATY WYDARZENIA

27.10.2019:

Hala Sportowo-Widowiskowa
Netto Arena w Szczecinie
Szczecin

EPICKIE brzmienia gatunku „trailer music” (znanej na
całym świecie wytwórni Two Steps From Hell).
Obrazy filmowe oraz wizualizacje najwspanialszych
miejsc na świecie obejrzycie na olbrzymim, kinowo –
panoramicznym ekranie LED najnowszej generacji.
Na scenie, pod dyrekcją Adama Domurata wystąpi 80osobowa orkiestra symfoniczna CoOperate Orchestra
z towarzyszeniem Chóru Akademickiego UAM
(przygotowanie Beata Bielska). Wraz z solistami,
zabiorą Was w muzyczną podróż po najbardziej
niezwykłych i spektakularnych miejscach na naszej
Ziemi! Wspólnie odwiedzimy urocze hawajskie plaże,
powalające 7 Cudów Świata, niezwykłe Parki
Narodowe, prastare lasy tropikalne, monumentalne
ośnieżone szczyty górskie i imponujące miejskie
dżungle z całego Świata.
Przyjdź i wybierz się z nami w niezapomnianą podróż
dookoła Świata. Poczuj się jak w kinie, posłuchaj na
żywo najpiękniejszej muzyki filmowej oraz
energetyzującej muzyki epickiej. Zobacz najbardziej
niezwykłe miejsca Świata na dużym, panoramicznym
ekranie.
Kup Bilety:
➡ biletyfm: https://bit.ly/2XmLCUx
➡ biletyna: https://bit.ly/2PfNmw0
➡ eBilet: https://bit.ly/2IrXWzI
Źródło: https://www.facebook.com/pg/nettoarena/events/
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KOMENTARZE
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
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