
 

PROGRAM 

XV Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier 2015” 

28 – 30 maja 2015 

 

 

27 maja 2015 (środa) – SOK, ul. Papieża Jana Pawła II 5 – Sala Kameralna  
godz. 16.oo – 19.oo – przesłuchania  w kat. Piosenka (soliści, duety, zespoły występujące po raz pierwszy) 

 

28 maja 2015 (czwartek) – SOK, ul. Papieża Jana Pawła II 5 
godz. 14.oo – 19.oo  – warsztaty tańca i śpiewu dla uczestników festiwalu (sale taneczne i muzyczne) 

godz. 16.oo – 19.oo  – warsztaty piosenki i tańca (repertuar J. Kondratowicza) – eliminacje do koncertu  

J. Kondratowicza (Sala Kameralna) 

 

29 maja 2015 (piątek) – Duża Scena SOK, ul. Papieża Jana Pawła II 5 
godz. 8.oo – 9.3o  –  próby na scenie 

godz. 9.oo – 9.3o  –  spotkanie instruktorów z jurorami 

godz. 9.3o – 16.oo  –  przesłuchania konkursowe  – TANIEC 

                                   wstęp wolny 

 

29 maja 2015 (piątek) – Sala Kameralna SOK, ul. Papieża Jana Pawła II 5 
godz. 8.oo – 9.3o  –  próby z mikrofonem 

godz. 9.3o – 19.oo  –  przesłuchania konkursowe  –  ŚPIEW 

                                      wstęp wolny 

 

29 maja 2015 (piątek) – Duża Scena SOK, ul. Papieża Jana Pawła II 5 

godz. 20.oo – ŻAR BUŁGARII – widowisko taneczno-teatralne Zespołu Pieśni i Tańca Suwalszczyzna 

Bilety w cenie 10 zł są dostępne w kasie SOK i na www.bilety.soksuwalki.eu 

Dynamiczny spektakl powstał z inicjatywy Zespołu Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna”.  Autorem scenariusza 

jest pracujący w SOK baletmistrz, rodowity Bułgar, Mihail Nikolov. Widowisko „Bułgarski żar” przeniesie 

Was w świat i tradycje bułgarskiej wsi z połowy XIX wieku. Ukażemy autentyczną muzykę ludową i pieśni. 

Zobaczycie tradycje takie, jak np. taniec na żarze, sięgający tysięcy lat. Bułgarska muzyka, pieśni i tańce we 

współczesnej aranżacji i choreografii, opowiedzą o miłości młodych ludzi, wyrażanej w żywiołowym tańcu 

i ich emocjonalnym oporze przeciw okupantom, o przywiązaniu do wiary ojców. 

W spektaklu są wykorzystane muzyka i tańce z następujących regionów etnograficznych: północnej, 

północno-wschodniej (Dobrudży), zachodniej (Szopska) i południowo-zachodniej Bułgarii (Bułgarska 

Macedonia). 

 

30 maja 2015 (sobota) – Duża Scena SOK, ul. Papieża Jana Pawła II 5 
godz. 10.oo – 13.oo – próby Koncertu Galowego, Duża Scena 

godz. 15.oo – 16.oo – wręczanie nagród laureatom Festiwalu 

godz. 16.oo – 17.3o – Koncert Galowy Laureatów Festiwalu, Duża Scena SOK (I cz.) 

godz. 17.oo – 18.3o – Koncert poświęcony pamięci Janusza Kondratowicza  (II cz.)  
Bilety wstępu – 15 zł (kasa SOK), uczestnicy festiwalu – wstęp wolny z kartą uczestnika 

 

http://soksuwalki.eu/zar-bulgarii/
http://www.bilety.soksuwalki.eu/
http://soksuwalki.eu/artysci/zpit-suwalszczyzna/

