Program pobytu

Oferta ta adresowana jest do chórów, orkiestr oraz uczniów szkół
muzycznych. Udane połączenie występów Państwa zespołu z
możliwością współpracy i wspólnych występów z polskimi partnerami
oraz bogatą ofertą turystyczną sprawi, że w niecodzienny, dużo bardziej
bliski, namacalny i osobisty sposób poznacie Państwo Polskę.
Nawiązane kontakty z polskimi grupami mają szansę zaowocować
wieloletnią współpracą międzynarodową i muzyczną przyjaźnią. Muzyka
jednoczy narody i sprawia, że nikną bariery i granice. Przekonajcie się
Państwo o tym sami!

Kontakt
Agnieszka Sokol-Arz
Kölner Str. 58
53579 Erpel, Niemcy
+49 2644 601586
kulturreisen@agundo.de
www.kulturreisen-agundo.de

Sobota
W południe:" Przylot do Krakowa, transfer do hotelu"
"
Wieczorem:" wspólna kolacja w zabytkowym lokalu połączona z występem krakowskiej grupy
"
"
muzycznej (jazzowej, klezmerskiej, bądź kwartetu smyczkowego)

Niedziela
Do południa:"
%
%
Po południu:"
%
%
Wieczorem: "
%
%

występ Państwa zespołu w jednym z krakowskich kościołów, oprawa muzyczna liturgii i
krótki koncert po niej
wycieczka objazdowa po Starym Mieście i Kazimierzu pojazdami elektrycznymi typu
„Melex” (czas trwania ok. 60 minut)
udział w koncercie profesjonalnych muzyków krakowskich (np. w Filharmonii Krakowskiej,
Operze lub Operetce)
Poniedziałek

Rano: ""
%
%
%
%

wyjazd z Krakowa, po drodze zwiedzanie zabytkowej Kopalni Soli w Wieliczce, połączone
w występem Państwa zespołu na emporze Kaplicy św. Kingi, 130 metrów pod ziemią. Po
zwiedzaniu obiad w wielickiej restauracji regionalnej

Wtorek
Do południa:" próba z partnerskim zespołem muzycznym, wspólny obiad
Wieczorem:" pierwszy wspólny koncert

Środa
Do południa:" czas wolny, możliwość udziału w wycieczce fakultatywnej
Wieczorem:" drugi koncert z partnerskim zespołem polskim, po koncercie wspólny bankiet/ognisko

www.kulturreisen-agundo.de ""

Z chórem, orkiestrą lub szkołą muzyczną na tournee...podróż koncertowa do Polski- 2

Czwartek
Rano:" "

transfer na lotnisko w Balicach

Uwaga: powyższy plan jest jedynie propozycją. Długość pobytu gości i propozycje programowe mogą być
oczywiście dostosowane do Państwa indywidualnych życzeń!
Agnieszka Sokol-Arz
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