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dyrekcją odbiór
maestro
Krzysztofa
Jakuba Kozakiewicza.
Muzycy Suwalskiej Orkiestry Kameralnej zagrają
Scenariusz i prowadzenie audycji: Marta Łagoda.
pod dyrekcją maestro Krzysztofa Jakuba Kozakiewicza.
Scenariusz
i prowadzenie audycji: Marta Łagoda.
Audycja dla przedszkoli i uczniów klas 0-IV szkoły podstawowej
Audycja dla dzieci z klas 1-3 i przedszkoli.
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W przypadku zmniejszenia ostatecznej liczby rezerwacji
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