Muzyczne Spotkanie z Filharmonią "Muzeum miniatur muzycznych"

W poniedziałek 9 kwietnia 2018 r. uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy
oraz filii w Chrząstowicach wraz z seniorami z Dziennego Domu w Marcyporębie wzięli udział w
kolejnym spotkaniu z Filharmonią Krakowską pt. "Muzeum miniatur muzycznych", które odbyło
się w sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy.
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W rozpoczynającej koncert „sali” głównym motywem byli ludzie, a dokładniej przedstawiające
ich portrety. Pierwszy z nich przestawiał piękną młodą dziewczynę o pięknie jasnych włosach
jak len i stąd również tytuł pierwszego utworu ,,Dziewczyna o włosach jak len”. Na przeciwko
portretu kobiety wisiała fotografia szczęśliwego czarnoskórego chłopca. Był on uśmiechnięty,
ponieważ mógł wypożyczyć profesjonalne buty do tańca pod nieobecność swojego ojca.
Kolejny obraz przedstawiał 11 letniego księcia, który podczas jazdy konno zauważył 3
biednych chłopców, którzy mimo widocznej biedoty wydawali się szczęśliwi, co natchnęło
księcia do przemyśleń na temat radości w jego życiu. Mimo to, że nie ma żadnego przyjaciela w
swoim życiu, doszedł do wniosku, że jest mu to niepotrzebne, według niego wszystkie rzeczy
materialne, które posiada w pełni mu wystarczą. Ostatni obraz w tej sali przedstawiał elegancką
kobietę, która nie może oderwać wzroku od pięknych butów na wystawie w sklepie, a grany
utwór miał tytuł „Kryształowa Klatka”. Druga „sala” odnosiła się do fotografii takich zwierząt jak
Łabędź, Mały biały osiołek oraz duży ciężki Słoń. Trzecia „sala” posiadała motyw Landschaft co
z niemieckiego oznacza Krajobraz. Tutaj znajdował się obraz przedstawiający morze oraz
wyspę Sycylię z lotu ptaka, a grany utwór nosił tytuł „Rycerskość bliźniacza”. Ostatnia z „sal”
nosiła nazwę strachy, a obraz wiszący w tym pokoju ukazywał 3 tańczące kościotrupy skąd tytuł
utworu „Danse macabre”-Taniec śmierci. Podczas koncertu dzieci wraz z seniorami mieli
przyjemność posłuchać gry na takich instrumentach jak: Rożek Angielski - Damian Świst, Fagot
- Dominik Tekielak, Saksofon - Sebastian Oroń oraz Pianino - Emilia Bernacka.
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