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JURAJSKIE LATO ARTYSTYCZNE
niedziela, 8.07.2012, Park i Pałac Radziwiłłów ul. Krakowska 1, Balice

Koncert Małopolskiej Orkiestry Kameralnej Con Passione 
„Muzyka filmowa i taneczna dookoła świata”

Zwiedzanie Pałacu Radziwiłłów w Balicach z przewodnikiem (jedynie tego dnia!)
Gry i zabawy dla dzieci

Somewhere over the rainbow, way up high
There's a land that I heard of once in a lullaby
Somewhere over the rainbow, skies are blue
And the dreams that you dare to dream really do come true 

Gdzieś, ponad tęczą, bardzo wysoko,
Jest takie miejsce, o którym śpiewają w kołysankach.

Gdzieś, ponad tęczą, nieba są niebieskie,
A marzenia, na które się odważysz, naprawdę się spełniają. 

Harold Arlen Over the rainbow z filmu „Czarnoksiężnik z Krainy Oz”

Ten i wiele innych filmowych i tanecznych utworów rozbrzmią  w niedzielę 8.07.2012 na koncercie 
Małopolskiej Orkiestry Kameralnej Con Passione w Parku przy  Pałacu Radziwiłłów w Balicach. 
Koncert odbywa się w ramach Jurajskiego Lata Artystycznego organizowanego przez Fundację 
ARTica oraz Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów.

W ramach koncertu zatytułowanego „Muzyka filmowa i taneczna podróż dookoła świata” 
usłyszymy najpiękniejsze tematy taneczne z kultowych filmów oraz porywające tańce rumuńskie, 
węgierskie, irlandzkie, a także żarliwe tanga argentyńskie.

W programie między innymi „Zapach Kobiety”, „Noce i Dnie”, „Czarnoksiężnik z krainy Oz”, 
a także utwory tak genialnych kompozytorów jak Bartok, Brahms, Piazzolla, Kilar, Chaczaturian 
i Kazanecki.

Przed koncertem będzie unikatowa możliwość zwiedzenia Pałacu Radziwiłłów z przewodnikiem, 
a także wziąć udział w grach i zabawach na terenie Parku przybliżających w zabawny sposób 
historię zwiedzanego przez nas miejsca.

Niezwykle ważny jest także charakter całego wydarzenia – wspaniałej muzyki, będziemy słuchać 
nie w zamkniętej sali, ale w plenerze, w atmosferze relaksu i rozluźnienia. Na miejscu będzie 
możliwość wypożyczenia leżaków gotowych do rozłożenia na ogromnych zielonych trawnikach.

Nie trzeba martwić się o dojazd – bezpłatny koncertowy autobus zawiezie wszystkich chętnych na 
miejsce, a potem przywiezie z powrotem do Krakowa.

Wszystko za darmo- czy do pełnego relaksu potrzeba czegoś więcej?

Rezerwacja miejsc: info@artica.org.pl 
Szczegółowe informacje i mapki dojazdu na www.artica.org.pl 
Zajrzyj też  www.facebook.com/FundacjaARTica  oraz 
www.facebook.com/events/254975701270235/ 

informacja dla mediów: Ligia Jaszczewska-Gacek
tel. 511 546 162
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