LIEPOJA. JAPONŲ SUPERŽVAIGŽDĖS DŽIAZO
PIANISTĖS HIROMI KONCERTAS “PASAULIS
DIDŽIĄJAME GINTARE”
Programa:
Muzikos vunderkindė, japonų super žvaigždė, virtuozė Hiromi Uehara gimė 1979 m. Muzikos
mokytis pradėjo būdama šešerių. Būdama 12 jau rengė koncertus Paauglystėje susidomėjo džiazu. Ji
vienus pirmus rimtus honorarus užsidirbo kurdama muziką ”Nissan”n ir kitų didelių Japonijos
kompanijų reklaminius klipus. Lemiamas Hiromi gyvenimo sprendimas buvo persikelti į JAV ir
studijuoti garsiajame Berklio muzikos koledže. Hiromi išaugo į vieną įdomiausių muzikos kūrėjų,
kurios melodijos balansuoja ant neapčiuopiamos ribos tarp džiazo, klasikos ir kitų žanrų. Tai ką ji
groja yra nežemiška, ji groja stulbinančiai greitai ir techniškai. Ji itin gabi, giliai muziką jaučianti
kompozitorė….. Niekas pasaulyje negroja taip kaip groja ji…

Ryte 9.00 išvažiuojame iš Šiaulių į Liepoją .Išvykimo vietos :
*9.00-Gegužių gatvė PC Akropolis
*09.15 –Tilžės g stotelė prie Katedros
Keliaujame Šiauliai –Kuršėnai –Palanga
Palangoje ekskursija-smagus pasivaikščiojimas po Palangą. Sužinosime daug įdomių dalykų
apie didžiausią Lietuvos kurortą, vardo kilmę, kuo miestui nusipelnė grafų Tiškevičių giminė,
trumpai apsilankysime šimtametėje bažnyčioje, sužinosime kaip anksčiau vadinosi J.Basanavičiaus
gatvė, kur stovi pirmasis kurorto restoranas, viešbutis. Nueisime iki Baltijos jūros tilto ,praeisime
grafų Tiškevičių alėja iki Palangos koncertų salės.
Laisvas laikas kavai ir keliausime į kaimyninės Latvijos kurortą –uostamiestį Liepoją
Atsigavęs Liepojos senamiestis žavi architektūra ,seniausiu Latvijoje tramvajumi ,vienu gražiausiu
turgaus paviljonu.
Liepojoje ekskursija po senamiestį:Rožių aikštė, bažnyčia kurioje vieni didžiausių ir seniausių
vargonų pasaulyje, Petro I namelis, Liepojos Žvaigždžių alėja. Liepoja toks miestas kuriame
lankomiausių objektų neįmanoma pražiopsoti-kiekvieno jų link veda natos nupieštos ant šaligatvio
..Laisvas laikas. Būnant Liepojoje galima paragauti tokių bulvių patiekalų, kokių niekur kitur
nerasite.
17.00 koncertų salėje „Didysis gintaras“ japonų superžvaigždės ,džiazo pianistės Hiromi

koncertas „Pasaulis didžiąjame gintare“
Po koncerto kelionė namų link Liepoja –Skuodas –Telšiai –Šiauliai Viso 186 km

Kelionės kaina 19 Eur
Bilieto į koncertą kaina 13 Eur
Į kelionės kainą įskaičiuota:
Kelionės organizavimas
Kelionės vadovo-gido paslauga
Transportas kelionei
Papildomos išlaidos (pavalgymas ,lankomi mokami objektai) apie 10Eur /žm
INFORMACIJA/REGISTRACIJA 841399544 ,864219000 Kelionės vadybininkas Gytis
Lukoševičius

Datos:
Datos: 2019 10 06-2019 10 06
Trukme: 1d
Kaina: 19 €

UAB "Kelioniu centras"
Im. kodas 300062204
PVM kodas LT 10000127 6516
SWEDBANK LT 067300010087001964

Adresas: Vilniaus g. 233
Šiauliai LT, indeksas 76343
Tel.fax +370 41 399 544
E-mail: travelcentre@splius.lt

