Zprávy z vašeho regionu Kroměřížsko | 5plus2

1z2

http://zlinsky-kraj.5plus2.cz/zpevacka-maki-ota-0zd-/kromeriz.aspx?c=A140630_114557_ppd-kromeriz_p2roh

Kroměřížsko
nastavit jako můj region

Kroměřížsko

Do Kroměříže přijede zpěvačka Maki Ota
30. června 2014 12:51
Jedinečný hudební zážitek je připraven na středeční večer. Do Kroměříže přijede japonská zpěvačka Maki Ota. Zazpívá japonské, ale i ukrajinské písně.

Japonská zpěvačka Maki Ota. | foto: archiv N. Higano

Zajímavý hudební zážitek si mohou lidé užít ve středu v kroměřížské Kapli svatého kříže v areálu Octárna. V pět hodin večer proběhne koncert japonské zpěvačky
Maki Ota. Zazní krásné japonské, ukrajinské i slovenské písně.
Kromě Maki Ota se na pódiu představí také Lenka Polášková, která zpěvačku doprovodí na klavír, a také sopranistka Nao Higano, která koncert organizuje.
Maki Ota pochází z města Hakodate na ostrově Hokkaido. „Specializuje svůj repertoár na hudební žánr Classical Crossover. Její široký hlasový rozsah a schopnost
vytvářet bohatý výraz ocenili dodnes mnozí kritici a posluchači. Na začátku své kariéry vystupovala na koncertech vážné hudby, v operách a operetách,“ uvedla Nao
Higano.
Maki Ota se věnuje také charitě. Právě proto si společně s Nao Higano zazpívá duet věnovaný havárii elektrárny ve Fukušimě.
Autor: Jana Rohanová

Další články z rubriky
Stromy se v létě nekácejí, kritizuje průběh opravy náměstí zastupitel
Zlínský kraj | Kroměřížsko

Město Kroměříž v červnu začalo s opravou Slovanského náměstí. Vše pokračuje podle plánů a stanovených termínů. A právě v tom je paradoxně problém. Emoce
totiž... celý článek

Řidič za deště přehlédl skupinu chodců, jeden z nich po nárazu zemřel
Zlínský kraj | Kroměřížsko

Tři chodci na kraji cesty překvapili ve středu večer řidiče u Kroměříže. Za deště jednoho z nich srazil, muž po transportu do nemocnice zemřel. celý článek

U Kroměříže se při závodech zřítilo letadlo a shořelo, pilot nepřežil
Zlínský kraj | Kroměřížsko
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V sobotu dopoledne došlo u Kroměříže k tragické nehodě. Při závodech v letecké akrobacii zřítilo malé motorové letadlo. Stroj po pádu začal hořet,
pilot... celý článek

Kroměřížský soud vyslýchal aktéry rvačky na koupališti v Hulíně
Zlínský kraj | Kroměřížsko

Zlomeniny, pohmožděniny, poškození oka a dlouhodobé léčby. Takové jsou následky rvačky, která se strhla loni v srpnu v Hulíně. Dnes u okresního soudu
v... celý článek
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