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Tylko na TheMuBa.com koncert World Orchestra - Grzech Piotrowski
Po entuzjastycznie przyjętym spektaklu „Inne Rozkosze” z Teatru Stu z Krakowa na platformie
#TheMuBa retransmisja wyjątkowego koncertu World Orchestra Grzecha Piotrowskiego. E-bilet
daje dostęp 72h, liczony od godz. 19.00 czasu polskiego w niedzielę 11.11.2018.
Blisko 200 muzyków - połączonych orkiestr Opery Narodowej, World Orchestry, 22 solistów
z czterech kontynentów, 1 kompozytor i twórca Grzech Piotrowski – wszyscy pod batutą Wiesława Pieregorólki.
World Orchestra założona została w 2009 roku przez Grzecha Piotrowskiego, ale prace nad jej
powstaniem sięgają aż 1992 roku. Skupia wybitnych solistów ze świata jazzu, klasyki, etno, folk,
otwartej improwizacji. W jej skład wchodzą artyści z Europy, Azji, Afryki i obu Ameryk. Muzyka
World Orchestry łączy wiele źródeł, sięga najstarszych korzeni. Każdy jej koncert to wyjątkowa
podróż, a sam autor określa swoją muzykę mianem filmowej - improwizowanej.
„Koncert World Orchestra, który odbył się 3.03.2018 w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej
w Warszawie, to nasze największe przedsięwzięcie. Jestem dumny, że premiera symfonii „STU”
odbyła się na najważniejszej polskiej scenie, a dzięki #TheMuBa będzie teraz dostępna dla melomanów na całym świecie.” - podkreśla Grzech Piotrowski, kompozytor i twórca World Orchestra.
Na internetowej platformie TheMuBa.com będzie można zobaczyć retransmisję koncertu, złożonego z dwóch części: Symfonia „Lech, Czech i Rus” oraz Symfonia “Stu”. Internauci, po wykupieniu
e-biletu w cenie 19,90 PLN, mają dostęp do materiału przez 72h liczony od godz. 19.00 czasu
polskiego w niedzielę 11.11.2018.
„Termin retransmisji wybraliśmy nieprzypadkowo” - zachęca Borys Szyc, pomysłodawca i jeden
z założycieli TheMuBa, „Z muzyką ponad granicami, symfoniami skomponowanymi przez Polaka,
a wykonywanymi przez kilkuset muzyków z 4 kontynetów, wpisujemy się idealnie w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości Polski, które przypadają na 11.11.2018. Tym samym przed
ekranami chcemy zjednoczyć Polonię rozsianą po całym świecie.” - dodaje Borys Szyc.
Bilety: themuba.com/ii-symfonia-stu
Trailer: bit.ly/WOTrailer
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