Gwiazdy musicali śpiewają dla Pflege zu Hause Küffel Milicia Jovanović, Dominik Hees, Patrick Stanke &
Florian Albers

Drodzy klienci,
drodzy opiekunowie,
drodzy koledzy i partnerzy,
Pflege zu Hause Küffel pragnie Państwu muzycznie podziękować. Podziękować za zaufanie i lojalność, jaką okazujecie
nam, jako klienci już od wielu lat - zwłaszcza teraz, w tych trudnych czasach. Tym koncertem chcielibyśmy również
wyrazić nasze szczere podziękowania dla wszystkich pracowników w centrali, w naszych zakładach w całych Niemczech
oraz naszym partnerom za granicą. Bardzo doceniamy Państwa lojalność i wierność, szczególnie w takich dniach jak te.
Udało nam się pozyskać, ekskluzywnie dla tego koncertu, czterech wielkich artystów. Na co dzień stoją oni na wielkich
scenach na całym świecie i wcielają się w wielkie, wiodące role w światowej sławy musicalach.
W piątek, dnia 05.06.2020 roku o godzinie 19:30 będą śpiewać na żywo, i tylko dla nas, najpiękniejsze musicalowe hity
świata.
Tym koncertem na żywo pragniemy podarować Państwu i Państwa bliskim szczególnie piękny wieczór, który połączy
nas wszystkich i stworzy wspaniałe chwile radości. Możecie się cieszyć na muzyczny kwartet najwyższej klasy, który
uwiedzie Państwa w fantastyczny świat musicalu.
Gdzie i kiedy odbędzie się koncert kwartetu?
Koncert online będzie transmitowany na platformie vimeo.com w piątek, 5 czerwca 2020 r. o godz. 19:30, pod
następującym linkiem: www.vimeo.com/423150649/8034d9c01c
Aby móc obejrzeć koncert, nie trzeba się wcześniej rejestrować, ale można łatwo uzyskać dostęp do transmisji na żywo
za pośrednictwem powyższego linku.
Muzyka, która zaprasza do marzeń: wokalny cud Milicia Jovanović, gwiazda muzyki Patrick Stanke, aktor muzyczny
Dominik Hees i pianista Florian Albers zapraszają w ramach koncertu online do wspólnego śpiewania i wspólnych
marzeń.
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Czarująca śpiewaczka i wykonawczyni muzyczna Milicia Jovanović przekonuje jako solistka w zespole, a także w operach i musicalach. Grała już m. in.
Papagenę w Czarodziejskim flecie, Elizę w My Fair Lady i główną rolę w Evicie.
Jovanović otrzymała wiele nagród, w tym nagrodę Waltera Kamińskiego na Federalnym Konkursie Wokalistycznym oraz pierwsze miejsce na Konkursie MUT
w Klagenfurcie.

Człowiek o silnym tenorze: Patrick Stanke jest znany jako gwiazda muzyczna,
piosenkarz i aktor. Był na scenie przy wielu produkcjach muzycznych i wydał
kilka solowych albumów. Zabłyszczał również jako reżyser i wyreżyserował niejeden musical.

Talent wokalny Dominik Hees rozpoczął swoją karierę muzyczną w młodym
wieku 5 lat. Już w wieku 19 lat Dominik Hees został obsadzony jako Georg w
niemieckojęzycznej premierue broadwayowskiego przeboju „Frühlings Erwachen“ w Ronacher we Wiedniu. Jego talent otworzył przed nim drzwi do muzycznego świata. Udało mu się świętować wielkie sukcesy w światowej sławy
musicalach, takich jak „Koty“, „Hairspray“ i „Kinky Boots“.

Florian Albers może również spojrzeć wstecz na długą karierę muzyczną i
musicalową. Nie tylko jako pianista, ale także jako wokalista widziano go w wielu
rolach. Podobnie jak Patrick Stanke, jest on bardzo dobrze znany gościom koncertów plenerowych w Tecklenburgu. Kto chciałby się więcej dowiedzieć o Florianie
Albersie, możesz zajrzeć na stronę internetową artysty: www.florianalbers.de
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