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Teme: Grad Mali Lošinj

Proslavite Dan glazbe na otoku Lošinju

Lošinjski glazbenici svojim će nastupima duž malološinjske Rive
lošinjskih kapetana zabavljati stanovnike i posjetitelje ususret
Dana Glazbe 21. lipnja!

Svjetski dan glazbe, originalno "La Fte de la Musique" (svetkovina
glazbe, fešta od muzike), slavi se 21. lipnja u više od 110 država
svijeta na pet kontinenata, još od 1982 godine. Pod motom
"Stvarajte glazbu na Dan glazbe" na taj dan su pozvani svi
glazbenici, bilo profesionalci, bilo amateri, da izvode sve moguće
vrste glazbe – od rocka, jazza, šansone, tradicijske glazbe pa sve do klasične ili eksperimentalne glazbe.

S obzirom na to da su i Lošinj i Cres oduvijek bili poznati kao mjesta koja su uvijek pratila najkvalitetnije i
najmodernije glazbene trendove te mjesta bogatog lokalnog glazbenog naslijeđa, prva organizirana proslava
"Svjetskog Dana glazbe" upriličena je u Malom Lošinju 1993. godine. Razlog za proslavu je svakako i veliki broj
lošinjskih glazbenika i ostalih entuzijasta. Tako velik broj glazbenika u jednom malom gradu postao je svojevrsnim
fenomenom i na nivou Hrvatske, fenomenom koji traje već desetljećima, tj. od kada su mladi na otoku pod utjecajem
rock"n"rolla i zabavne glazbe (festivali u San Remu, Opatiji i sl.) počeli i sami svirati u brojim „bendovima", od kojih
su neki bili dobro poznati i publici izvan ovih prostora.

Osim toga, u Malom Lošinju je 14. srpnja 1850. godine rođen Josip Kašman, slavni „kralj baritona". Po ocu Nijemac,
po majci Hrvat, a po pjevanju – Talijan (zvali su ga „Il Divino" – „Božanstveni"), ovaj izuzetan pjevač, glumac i
kozmopolit svojim je nastupima očarao čitav tadašnji glazbeni svijet. Objedinio je u svojoj sjajnoj karijeri same
početke hrvatskog opernog stvaralaštva, tradiciju talijanskog belkanta i wagnerijanski operni opus.

Stoga, pridružite se u proslavi ovog posebnog dana jer glazba kao univerzalni jezik ne treba prevoditelje.

(l:visitlosinj.hr)
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