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FêTE DE LA MuSIquE 
w SOFITEL 
GRAND SOPOT

W niedzielę, 21 czerwca, serdecznie zapraszamy do Le Bar 

na wspólne obchody Święta Muzyki w Sofitel Grand Sopot. 

W programie muzyka kameralna na żywo, w tym występ 

promujący IV Euro Chamber Music Festival.

Fête de la Musique to wywodzące się z Francji muzyczne 

święto obchodzone każdego roku na całym świecie w dzień 

przesilenia letniego. Wspólne świętowanie odbywa się 

podczas występów muzycznych na ulicach i placach miast, 

a także kameralnych koncertów w barach i kawiarniach.

W tym roku obchody Fête de la Musique w Sofitel Grand 

Sopot będą miały szczególny charakter. Już o godzinie 

14:00 zapraszamy do Le Bar na występ duetu smyczkowego 

Duo del Gesù. Koncert odbędzie się w ramach mecenatu 

naszego hotelu nad festiwalem muzyki kameralnej 

IV Euro Chamber Music Festival. Następnie, o 15:30, 

zapraszamy na koncert kwartetu jazzowego 

Maciej Milewski Quartet.

Serdecznie zapraszamy 21 czerwca do Le Bar na wspólne 

świętowanie Fête de la Musique w Sofitel Grand Sopot

(W przypadku pięknej pogody koncert odbędzie się 

w hotelowym ogrodzie):

14:00 Duo del Gesù, „Wiedeń w Sopocie”

15:30 Maciej Milewski Quartet

W sprawie rezerwacji prosimy o kontakt:

Tel.: +48 58 520 60 71

E-mail: H3419-FB2@sofitel.com

FêTE DE LA MuSIquE 
AT SOFITEL 
GRAND SOPOT

On Sunday, June 21st, we invite you to Le Bar for 

a Fête de la Musique celebration at Sofitel Grand Sopot. 

The programme is composed of various musical 

attractions, including a performance promoting the 

IV Euro Chamber Music Festival.

Fête de la Musique is a musical event of French origin, 

celebrated worldwide every year on the summer solstice 

day. The celebrations include musical performances on 

streets and squares, as well as chamber music concerts 

in bars and coffee places.

This year the celebrations of the Fête de la Musique 

at Sofitel Grand Sopot are going to be extraordinary. 

We start at 2 pm with a performance of the Duo del Gesù 

string duet. The concert is held as a part of our hotel’s 

patronage over the IV Euro Chamber Music Festival. 

Next, at 3:15 pm, the Maciej Milewski Quartet 

is scheduled to enter the stage for a jazz concert.

Visit Le Bar on June 21st for a Fête de la Musique 

celebration at Sofitel Grand Sopot

(In case of beautiful weather the concert 

will be in the hotel’s garden):

2:00 pm Duo del Gesù, “Vienna in Sopot”

3:30 pm Maciej Milewski Quartet

For reservation please contact:

Tel.: +48 58 520 60 71

Email: H3419-FB2@sofitel.com
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