Прессъобщение
Празнуван в повече от 120 държави и 700 града по целия свят,
Празникът на Музиката (Fête de la Musique) дойде и в София!
Без значение каква е вашата възраст, вашата култура, вашата
социална класа, това
събитие, предложено от Open4Partiz и Френския институт в
България и организирано от France Tech Sofia е отворенo
за всички!
И знаете ли какво? То е 100% безплатно! Да, да, добре прочетохте!
100% БЕЗПЛАТНО !!!
Този четвъртък, 21 юни 2018 г., от 18 часа до 22 часа, елате и чуйте РЕГЕ, РОК ПОП,
ДЖАЗ или още различна ФРЕНСКА и МЕЖДУНАРОДНА музика, със семействата си или с
приятели, на студено питие или приятно хапване!
MEMENTO на Раковска, SPAGHETTI Kitchen & Bar, Once Upon a Time Biblioteka или TABAC
GARDEN Bar
се съгласиха да поемат ролята на домакини и да приемат различните групи от събитието!
A ако няма достатъчно място в различните партньорски барове? Не се притеснявайте!
Бихте могли да чуете изпълнителите от заведенията или градинките в близост.
За любителите на КЛАСИЧЕСКАТА музиката - а ние знаем, че има много такива в София във Френския Институт в България, зала СЛАВЕЙКОВ: музикален концерт с
Френска класика, изпълнен от Соня Маринова, Сопрано, в 20:00!
Много БЪЛГАРСКИ и МЕЖДУНАРОДНИ музиканти (бразилски, френски,
тунизийци и др.), всички доброволци, ще накарат музиката да звучи в продължение на 4 часа!
Ако имате предпочитание за някой изпълнител и искате да го подкрепите, няма проблем! Иска
се да сканирате съответния QR код, за да го качите по-нагоре и да изберете групата или
изпълнителя, когото предпочитате. Няма ограничение за минимален или максимален брой при
изразяване на предпочитания, това зависи от вашето желание.
Не чакайте нито секунда! Запазете четвъртък, 21 юни и се присъединете към голямото
семейство на празнуващите в този ден на лятното слънцестоене!
За повече информация не се колебайте да посетите официалния уебсайт на събитието
http://fetedelamusique.bg и следете в социалните мрежи #FDLMSofia
Contact
fetedelamusique@open4partiz.com
+33 6 52 73 15 92
+359 876 376 133
fetedelamusique.bg

