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Wrocławska grupa „FMxD” zagra
na Muzycznej Jesieni w Grodkowie
To pierwsi znani artyści, których zobaczymy podczas tegorocznych półfinałowych
koncertów na żywo.
Dziką kartę danemu zespołowi od dwóch lat przyznaje
grodkowski Ośrodek Kultury
i Rekreacji na Zimowej Giełdzie Piosenki w Opolu. W
tym roku otrzymał ją zespół
„FMxD” z Wrocławia, który zaskoczył widzów i jury
swoją odmienną wersją w
zupełnie przeciwnej stylizacji utworu Leonarda Cohena. To już XXVIII edycja tej
imprezy, która odbyła się
15 marca w Studenckim
Centrum Kultury w Opolu.
- Bardzo się cieszymy z tego,
że dostaliśmy się bezpośrednio do półfinałów. To, że jesteśmy w tym pierwsi dodaje do tego smaku. Szczerze
przyznajemy, że żaden z nas

nie znał festiwalu Muzyczna
Jesień, ale gorąco był nam
on bardzo polecany przez
innych muzyków. Ciężko o
skrajniejsze przeciwieństwo
„festiwalowych wyjadaczy”.
Ciągle aktualizujemy kalendarz naszych występów. Na
pewno zamierzamy wydać
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płytę i wyprodukować teledysk, w czym pomogą nam
nagrody wyśpiewane na poszczególnych przeglądach
i festiwalach. W ten sposób
chcemy zakończyć stawianie fundamentów naszego
zespołu – mówią członkowie
wrocławskiej grupy „FMxD”.

Międzynarodowe Konfrontacje Muzyczne Muzyczna
Jesień w tym roku zaplanowano na 16-18 listopada.
Jeszcze przed wakacjami
OKiR na swojej stronie internetowej ogłosi regulamin
tegorocznych eliminacji do
festiwalu.
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Muzyczny pociąg specjalny przyjedzie
do Grodkowa
Po ponad siedmiu
latach przerwy na
grodkowskim peronie kolejowym znów
zagrają orkiestry
dęte pod przewodnictwem Przemysława
Ślusarczyka.
W tym roku na Opolszczyźnie obchodzimy cztery
ważne historyczne rocznice: 100-lecie Odzyskania
Niepodległości,
20-lecie
Samorządności,
175-lecie
odcinka linii kolejowej Opole Zachodnie – Brzeg oraz
170-lecie linii kolejowej
Brzeg – Nysa.
Z tej okazji organizatorzy
akcji „Kolej na Orkiestrę,
czyli Opolski Ekspres Dęty”,
przy współpracy przewoźnika, UMWO oraz gmin postanowili, że w tym roku
pociąg specjalny pojedzie
z Kluczborka i skończy bieg
na stacji w Grodkowie, na,
której zaplanowano blisko
dwugodzinny postój. Skład

poprowadzą dwie złączone jednostki SA134, które
po drodze zatrzymają się w
Bukowie, Opolu i Brzegu.
Na stacjach zagrają artyści
reprezentujący
Orkiestrę
Politechniki Opolskiej, Orkiestrę Dętą Zespołu Szkół
Elektrycznych im. T. Kościuszki w Opolu oraz Grudzicką
Orkiestrę Dętą. To już IX edycja tej imprezy, która została
wyróżniona w konkursie na
„Najlepszy ProduktTurystyczny Województwa Opolskiego
2013”. Ostatni raz opolski
pociąg specjalny zawitał do

Grodkowa w 2010 roku.
Koncert na stacji Grodków
Śląski będzie można zobaczyć w sobotę 12 maja. Przyjazd składu do naszego miasta zaplanowano na godz.
13: 30, który z powrotem do
Kluczborka odjedzie o godz.
15: 20.
Bilety na przejazd będzie
można zdobyć za pośrednictwem patronów medialnych
w konkur-sach. Wystarczy
śledzić profile mediów lokalnych na Facebook’u, słuchać
radia lub oglądać telewizję.

