Zrób zdjęcie
i wygraj konkurs

Marian Dragon oraz Stowarzyszenie Muzyczne „Rytm” zaprasza wszystkich
sympatyków dobrej muzyki na kolejny Koncert-Konkurs Klubowy, który odbêdzie
siê 25 lipca w Klubie „Pere³ka” przy ul. Studziennej 6, obok Willi Caro.
Koncert ma na celu promocjê m³odych talentów muzycznych.

Wystêpy oceniane s¹ przez
profesjonalne jury. Zaprezentowane zostan¹ ró¿ne style muzyczne m.in. pop, ballada, jazz,
rock. Wstêp wolny!
Koncert-Konkurs odbêdzie siê

w godzinach 17.15 – 19.15.

semnej
lub
telefonicznej.
Telefon: 032 232-80-75, mail:
presto@presto.gliwice.pl.
Strona internetowa:
www.stowarzyszenie-rytm.pl

Zarz¹d Stowarzyszenia prosi równie¿ o zg³aszanie
siê chêtnych do przysz³ych
wystêpów w ramach Wieczorów Klubowych na drodze pi-

Osoby z talentem organizatorskim proszone s¹ o zg³aszanie
siê w celu wspólnej organizacji dalszych Wieczorów Klubowych.

Wejdź na wieżę

Ka¿dy gliwiczanin, który chce
spojrzeæ na miasto z zupe³nie
innej perspektywy, teraz ma
tak¹ mo¿liwoœæ. Znajduj¹ca siê
w samym centrum Gliwic wie¿a
koœcio³a pw. Wszystkich Œwiêtych

zachêca, by wdrapaæ siê na górê i
spojrzeæ na Starówkê oraz jej okolice. Na wie¿ê wchodziæ mo¿na w
ka¿d¹ sobotê oraz niedzielê o
godzinie 16.00 i 17.00. Wstêp:
4 z³.

...........................................................

Kolejne odsłony
Muzycznego Lata

ZABRZE. Cykl koncertów
Muzycznego Lata spor¹
dawk¹ humoru dope³ni
kabaret OT.TO. Jest on
jednym z polskich kabaretów eksploatuj¹cych
inne ni¿ polityka rejony
absurdu.
OT.TO ceniony jest za swoj¹
muzykalnoœæ
i
bezpoœredni
kontakt z widzami. Najbardziej znane piosenki kabaretu
to: „Zasma¿ka”, „Wakacje”,
„Droga Pani S¹siadko”, „To
ju¿ lato”, „Stirlitz i Kloss”.
Wieczór pe³en uœmiechu rozpocznie siê 25 lipca o godz. 20.
Natomiast w sobotni wieczór,
1 sierpnia o godz. 20 wyst¹pi
D¿em. Zespó³ powsta³ na
pocz¹tku lat 70. Za³o¿yli go bra-

cia Adam i Beno Otrêbowie wraz
z Paw³em Bergerem i Aleksandrem Wojtasikiem. W grudniu
1973 roku do³¹czy³ do nich Ryszard Riedel i razem wyst¹pili
na festiwalu Jarocin 80. D¿em
wówczas nie wygra³ tego festiwalu, ale sta³ siê najwiêkszym
odkryciem imprezy. Od tamtej
pory, przez lata, zmienia³ siê
sk³ad zespo³u. To, co pozosta³o
niezmienne, to swoista mieszanka rocka i bluesa oraz teksty piosenek, nucone dziœ przez kolejne
pokolenie. Byæ mo¿e takie utwory
jak „Modlitwa”, „Harley mój”,
„List do M”, „Naiwne pytania”
us³ysz¹ uczestnicy tegorocznego
Muzycznego Lata.
Oba wystêpy odbêd¹ siê na scenie ko³o stadionu Górnika Zabrze
przy ul. Roosevelta.
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w rysunku i grafice E.W.Knippla
i C.J. Riedena” zobaczyæ mo¿na
34 prace, grafiki i rysunki, na
których znalaz³y siê panoramy miejskie i widoki zak³adów
przemys³owych, miêdzy innymi
Gliwic, Katowic, Chorzowa, Siemianowic, Mys³owic, Rybnika,
Sosnowca, a tak¿e Ozimka,
S³awêcic i ZagwiŸdzia.

Muzeum w Gliwicach zaprasza do udzia³u w konkursie
na fotografiê, ukazuj¹c¹
miejsce b¹dŸ obiekt uwieczniony przez Ernsta W. Knippla oraz Carla J. Riedena na
grafikach wykonanych
w po³owie XIX wieku.
W ramach prezentowanej w Willi
Caro wystawy „Œl¹skie veduty
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160 lat temu widoków, a nawet
obiektów mo¿na odnaleŸæ dzisiaj.
Na najlepsz¹ pracê czeka cenna
nagroda w postaci kopii jednej z
grafik oficyny Rieden & Knippel.
Historyczne litografie dostêpne
s¹ na trwaj¹cej do 16 sierpnia
wystawie.
Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografuj¹cych, a zdjêcia
nale¿y nadsy³aæ do 16 sierpnia.

Wiele z uwiecznionych blisko
.
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