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Serdecznie zapraszamy na autokarowy wyjazd
w dniu 13 sierpnia 2017 r. (niedziela)
na

VII Chojnickie Noce Operetkowe
pn.

„Węgierska Gala Operetkowa”
Do końca 2017 r. trwa w Polsce Rok Kultury Węgierskiej, który należy
odpowiednio uczcić! Węgierska Gala Operetkowa odbędzie się z udziałem
wspaniałych węgierskich i polskich śpiewaków, którzy opowiedzą, jak to jest
w „Budapeszcie” oraz zapoznają widzów z jednym z najsłynniejszych
i najbardziej dowcipnych węgierskich kompozytorów jakim był Imre Kalman.
Orkiestra im. Johanna Straussa zasiądzie za to „Przy Tokaju” (G. Edelmann),
krzyknie „Eljen a Magyar” (J. Strauss), zaprezentuje „Tańce węgierskie”
(J.Brahms), a całości doda uroku niepowtarzalne brzmienie cymbałów
w wykonaniu półfinalistki programu „Mam talent” Ani Brody. Nie zabraknie
także kilku anegdot ze strony Emilii i Marka Czekałów, którzy doprawią ten
muzyczny gulasz ciekawymi i dowcipnymi smakami.
Wykonawcy:
- Helga Nanasi – sopran (Węgry),
- Marcela Wierzbicka – sopran
- Boldizsar Laszko – tenor (Węgry)
- Paweł Krasula – tenor
- Ania Broda – cymbały (półfinalistka programu „Mam talent)
- Emilia Czekała – prowadzenie
- Marek Czekała – dyrygent
- Orkiestra im. Johanna Straussa
Chojnickie Noce Operetkowe to festiwal muzyki na najwyższym poziomie,
który przyciąga corocznie do zabytkowej Fosy Miejskiej w Chojnicach
rozśpiewane, uśmiechnięte i rozkołysane rzesze melomanów. Gale operetkowe
niezmiennie kończyły się owacjami na stojąco, wielokrotnymi bisami i słowami
zachwytu wśród publiczności. W tym roku nie będzie inaczej.

W programie imprezy ponadto:
- 1 godzinny postój przy mini ZOO w Człuchowie
- zwiedzanie Kaszubskiego Domu Rękodzieła Ludowego w m. Swornegacie
- plażowanie nad jez. Charzykowskim ok. 2,5 godz., należy zabrać z sobą strój
kąpielowy, koc, który również może się przydać na siedzenia (ławki)
w amfiteatrze. W razie niepogody przejazd do Chojnic i czas wolny.
- rejs pirackim statkiem przy szantowej muzyce po jez. Charzykowskim
(45 min.). Rejs może być odwołany przy niesprzyjającej pogodzie (deszcz,
silny wiatr).
Na statku można spożyć piwo lub wino zakupione przed rejsem tylko i
wyłącznie w budce przed statkiem na pomoście. Podczas trwania rejsu bar
czynny bez możliwości sprzedaży alkoholu. Poza tym można się zaopatrzyć
w napoje bezalkoholowe, herbatę, kawę, lody, ciastka, hot dogi itp. a także
gadżety z wizerunkiem statku.

Koszt całej imprezy 40,- zł./ os.
+ 25,- zł. w autokarze (pilotaż, parkingi, bilety do
muzeum, rejs statkiem)
W cenie imprezy: przejazd autokarem, PZU.
Wyjazd z Pl. Zwycięstwa w Pile o godz. 9.00
Przyjazd do Piły ok. godz. 24.00
Koncert w Chojnicach o godz. 20.00.
Zgłoszenia w Oddziale PTTK do czasu wolnych miejsc w autokarze.

Serdecznie zapraszamy.

