
V LETNI FESTIWAL 
7 lipca 2018 / OPOLE

Amfiteatr NCPP

The Best of 
Ennio Morricone 

Największe przeboje niekwestionowanego króla muzyki filmowej 
zabrzmią w Opolskim Amfiteatrze już w lipcu!
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Letni Festiwal 

Letni  Festiwal  to  projekt,  który  nawiązuje  do  południowo-zachodnich  tradycji 
wystawiania  oper,  spektakli  i  koncertów  w  plenerze  i  jednocześnie  przywołujący 
wspomnienia - albowiem tak swoją działalność w roku 1988 rozpoczęła Agencja Artystyczna 
Pro Musica, która stanowiąc pierwszą prywatną operę w Polsce, skupiała muzyków z całego 
kraju i gościła na scenach amfiteatrów we Włoszech, Francji i Hiszpanii.

Poprzednie edycje przyciągnęły tysiące widzów zainteresowanych muzyką poważną w letniej 
odsłonie.  W  tym  roku,  ponownie  w  okresie  wakacji  chcemy  zaproponować  opolskiej 
publiczności koncert The Best of Ennio Morricone.

Ulubione fragmenty ścieżek dźwiękowych skomponowanych przez Ennio Morricone 
do  takich  arcydzieł  światowej  kinematografii,  jak  Misja,  Pewnego  razu  na  Dzikim 
Zachodzie,  Django,  Cinema  Paradiso,  Nienawistna  Ósemka,  Dawno  temu
w Ameryce, czy Dobry, zły i brzydki, wykona ponad 100 osobowy zespół – orkiestra, chór i 
soliści. Ponadto wspaniałej muzyce towarzyszyć będą obrazy przywołujące najbardziej znane 
kadry filmowe, zmieniając zwykły koncert w niezapomniane widowisko multimedialne!

Projekt zrealizowany w kooperacji niemieckiej agencji Highlight Concerts i Agencji 
Artystycznej  Pro Musica z Polski, przygotowany muzycznie przez znakomitego dyrygenta 
Marcina  Wolniewskiego,  odniósł  w  lutym  tego  roku  ogromny  międzynarodowy  sukces. 
Zespół pod nazwą Milano Festival zdobył uznanie publiczności w najbardziej znanych salach 
koncertowych Europy, m.in. Filharmonii Berlińskiej, Royal Danish Theater w Kopenhadze, 
Kulturpalast w Dreźnie. 

Przedsięwzięcie jest hołdem dla twórczości Ennio Morricone, autora muzyki do ponad 
500 filmów, laureata Oscarów, Złotych Globów oraz innych znaczących nagród. Jego muzyka 
przez  lata  zyskiwała  popularność  i  całe  rzesze  wiernych  fanów.  Współpracował
z największymi reżyserami współczesnego kina, do których należą: Quentin Tarantino, Brian 
De Palma, Sergio Leone, Giuseppe Tornatore, czy Adrian Lynn. Dziś Morricone należy do 
grona najlepszych współczesnych kompozytorów filmowych.
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7 lipca 2018 godz. 20:00  
 OPOLE /Amfiteatr NCPP

Cena biletów:  110 zł, 90 zł, 70 zł, 55 zł 

Przy zamówieniach powyżej 20 biletów możliwy dodatkowy rabat.

Agencja Artystyczna Pro Musica Sp. z o.o.
ul. Cisowa 10, 53-118 Wrocław

tel. 71 337 32 08 lub 502 654 876
 e-mail: promusica@promusica.pl, www.promusica.pl
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