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Ewa Strusinska 
27 de agosto · Editado 

Busy and exciting time with the Szczecin Philharmonic! (4 fotos) 
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Ewa Strusinska ha cambiado la siguiente información: foto de portada. 
25 de agosto 
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Ewa Strusinska ha cambiado la siguiente información: foto de portada. 
5 de Julio 
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Ewa Strusinska 
5 de Julio 

Yesterday in Poland! 

 

 

Ewa Strusinska ha compartido un enlace. 
11 de mayo 

The new concert hall of the Szczecin Philharmonic Orchestra is almost ready for concerts. Yesterday 
it was visited by journalists from the most prominent Polish media. It caused lots of amusement and 
the photos are simply stunning! 
 
http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34959,15939076.html 



 
 
Obejrzeliśmy wnętrza nowej filharmonii. 'Piękna. Konsekwentnie zaplanowana i zrobiona' 
[ZDJĘCIA] 
szczecin.gazeta.pl 
Miasto pokazało dziennikarzom gotowy budynek Filharmonii Szczecińskiej. W środku jest wspaniale. W sali 
kameralnej pierwszy koncert zagrał kwartet. Akustyka była znakomita. Otwarcie będzie najważniejszym 
wydarzeniem kulturalnym roku 2014. 
 

 

 
Ewa Strusinska 
12 de abril 

This is my first day off since a month... I'm going to use it well!  — en Stalowa Wola, Poland. 

 
 

 
Ewa Strusinska 
5 de abril · Editado 

Home for a day, after a beautiful Berg and Brahms yesterday. Well done Marta Magdalena Lelek 
and the Szczecin Philharmonic Orchestra! — en Stalowa Wola, Poland. 
 
 
 

 

 
Ewa Strusinska 
29 de marzo 

Conducting my first ever Elgar 2 in memory of a very special person. 



 
Ewa Strusinska 
28 de marzo 

Looking forward to meeting with my Guernsey soloist - a very talented young lady Laura van der 
Heijden. 

 
Ewa Strusinska ha compartido la foto de elewatorkultury.org. 
28 de marzo 

A new Szczecin Philharmonic Concert Hall is almost ready. Stunning! 

Widok na nowy budynek Filharmonii, w którym spotykamy się już 5. września na koncercie 
inauguracyjnym. Szczegóły wkrótce. 
#Szczecin 
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Ewa Strusinska ha compartido un enlace. 
21 de marzo 

The repertoire for the first ever concert in the Szczecin Philharmonic Concert Hall has been 
announced! Details below: 
 
http://radioszczecin.pl/4,109699,znamy-repertuar-na-otwarcie-nowej-filharmonii 



 
 
Znamy repertuar na otwarcie nowej filharmonii - Kultura - Radio Szczecin 
radioszczecin.pl 
"In principio" Marka Jasińskiego, "Powracające fale" Karłowicza i "IX Symfonia" Ludwiga van Beethovena to utwory, 
które usłyszymy na otwarcie nowej filharmonii w Szczecinie. Koncert inauguracyjny odbędzie się we wrześniu tego roku. 
Część pierwsza będzie ... 
 

 
Ewa Strusinska ha compartido el estado de Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. 
21 de marzo 

Yesterday in Szczecin - first details of the concert season 2014/15! 

Wczoraj odbyła się konferencja prasowa, podczas której podano do publicznej wiadomości m.in. 
pierwsze szczegóły programu inauguracji nowej siedziby i kolejnego sezonu oraz sprzedaży 
biletów…  
 
Fotografie wykonał Andrzej Wiśniewski. 
 



 
 

 
 

 
 

 


