
MARZEC 
XII Festiwal Muzyki Jednogłoso-
wej (31 marca – 2 kwietnia) 

Fascynacja średniowieczną muzyką religijną
i prastarymi pieśniami nabożnymi stworzyła
potrzebę organizacji Festiwalu Muzyki Jed-
nogłosowej, który odbywa się w niezwykłej
atmosferze wnętrz Bazyliki Katedralnej.
W pierwszą rocznicę śmierci Jana Pawła II
wystąpi wyjątkowy gość – Roberto Colavalle
(na zdjęciu), kantor z Watykanu, śpiewał
na pogrzebie Ojca Świętego.

KWIECIEŃ

„Lyset – Światła Północy” 
(21 kwietnia)
Koncert norweskiego pianisty – Hâvarda
Gimse, jednego z najwybitniejszych na świe-
cie interpretatorów muzyki fortepianowej
Edwarda Griega. Artysta wystąpi z Płocką
Orkiestrą Symfoniczną – dyrygent Eivind
Gullberg Jensen (Norwegia). W programie
m. in. słynny koncert fortepianowy a-mol op. 16.

www.posorkiestra.pl

IV Międzynarodowe Dni Muzyki
Chóralnej (29 kwietnia)
Liturgia „Rachmaninowa” w wykonaniu

Chóru Kijowskiej Filharmonii Narodowej
DUMKA zainauguruje festiwal w płockiej
katedrze. Kolejne koncerty: 14 maja – Or-
kiestra Barokowa i Chór Akademii Muzycz-
nej we Wrocławiu, 21 maja- płocki chór
chłopięcy Pueri Cantores Plocenses i Radio-
wa Orkiestra Symfoniczna.

www.pcpplock.pl

MAJ
Międzynarodowy Dzień Kaszanki
(1 maja)
Biesiada na Starym Rynku pełna muzyki
i przysmaków kulinarnych, z których naj-
ważniejsza w tym dniu jest pyszna polska
kaszanka. Gwiazda imprezy: Krzysztof Ty-
niec.

www.1maja.com

VIII Piknik Europejski 
(5-6 maja)

Doroczne spo-
tkanie miast part-
nerskich Płocka.
Na Starym Rynku
odbywają się
koncerty pol-
skich i zagranicz-
nych grup mu-
zycznych, mło-
dzież prezentuje
kraje Unii Euro-
pejskiej, są atrak-
cje kulinarne (po-
kaz Karola Okra-
sy). Gwiazdą Pik-
niku będzie zna-
na z list przebo-
jów IN-GRID i jej
francuskie pio-
senki. Wystąpią
także laureaci
„Szansy na suk-
ces” w programie
„Rozśp iewana
Europa”.

CZERWIEC

Dni Historii
Płocka 
– Dzień 
Chemika 
(2-4 czerwca)

Trzydniowe świę-
to zainauguruje
na Starym Rynku
słynne oratorium
p o ś w i ę c o n e  
Papieżowi Janowi
Pawłowi II – „Tu
es Petrus”. Kom-
pozytor i dyry-
gent Piotr Rubik
(na zdjęciu)

Wśród wykonawców: chór z Kielc, Orkie-
stra Filharmonii Narodowej z Krakowa i so-
liści. Wystąpią także gwiazdy zagraniczne
– w poprzednich latach koncertowali: 
Alphaville, Brainstorm, Groove Coverage.
Ponadto na Wzgórzu Tumskim prezentacja
dawnych rzemiosł, turnieje kusznicze i ry-
cerskie, a na Starym Rynku – kiermasze. 

Serata Italiana (10 czerwca)
„Serata Italiana” – czyli włoskie popołudnie
na płockiej starówce, prowadzone przez
Witolda Casetti, znanego z programu
„Europa da się lubić”. Wśród wykonawców
m. in. włoski piosenkarz Marco Bocchino.
Ponadto: pokaz mody włoskiej, f inał
konkursu „Miss Serata Italiana”, sprzedaż
włoskich produktów spożywczych, pokaz
włoskich samochodów. 

Wielki Koncert Anty (22 czerwca)
Koncert pod nazwą „Nie ćpam, nie piję, te-
raz żyję!”na Starym Rynku. Wystąpią: 
Ryszard Wolbach – lider zespołu HARLEM,
Krzysztof „Jary” Jaryczewski – legendarny li-
der „Oddziału Zamkniętego”, „Noc-
na Zmiana Bluesa”.

Koncert z okazji
30 rocznicy Czerwca '76 
(23 czerwca)
Gwiazda wieczoru: PERFECT i Grzegorz
Turnau

www.plock.eu

Festiwalowy PŁOCK 2006
Kalendarz ważniejszych imprez kulturalnych

Więcej informacji: www.plock.eu


