Dzień w Ottawie.

Z początkiem lata zwykle odwiedzam Ottawę. Tym razem jednak nie miałem zbyt wiele czasu
na latanie po galeriach i muzeach, szkoda, znam je wprawdzie wszystkie, to znaczy stałe
wystawy. Ekspozycje ottawskich muzeów są oczywiście skromniejsze od paryskich, czy
nowojorskich, ale chętnie do nich wracam. Znaleźć w nich można mistrzów każdej epoki i stylu.
Lecz to dopiero początek sezonu letniego i z całą pewnością w jeszcze tam wrócę. A będzie, po
co bo i muzyczne lato zapowiada się ciekawie. Dziś Ottawa, to miasto festiwali muzycznych.
Każdy znajdzie coś dla siebie. Bowiem Festiwale ottawskie proponują muzykę symfoniczną,
operową i kameralną, jazzową i blues.
Od 4 do 15 lipca trwać będzie festiwal muzyki
klasycznej, Music and Beyond, który jest bardzo
ciekawym wydarzeniem muzycznym. Festiwal
proponuje w tym sezonie kilkadziesiąt koncertów i
artystów. Także jest, w czym wybierać. Zainteresowani, mogą odwiedzić internetową stronę
festiwalu. Adres: http://musicandbeyond.ca/2012-program/?lang=en .
Od 4 do 15 lipca trwać będzie festiwal muzyki klasycznej,
Music and Beyond, który jest bardzo ciekawym wydarzeniem
muzycznym. Festiwal prezentuje w tym sezonie kilkadziesiąt
koncertów i artystów. Także jest, w czym wybierać.
Zainteresowani, mogą odwiedzić internetową stronę festiwalu.
Adres: http://musicandbeyond.ca/2012-program/?lang=en .

Cooper, Norah Jones i wiele innych. http://ottawabluesfest.ca/
Nie można oczywiście nie wspomnieć o OTTAWA JAZZFESTIVAL. John Mayall, Branford
Marsalis and Joez Calderazzo Duo, Dave Douglas and Joe Lovano Quintet: Sounds Prints, Ziggy
Marley, Elian Elias Brasileira, to tylko kilka nazwisk, które wystąpią w tym roku. Festiwal
będzie trwa od 21 czerwca do 1 lipca. Przewidzianych jest sporo darmowych koncertów.
Informacje festiwalu: www.ottawajazzfestival.com .
Kolejnym festiwalem, od 26 lipca do 9 sierpnia, będzie CHAMBERFEST
OTTAWA 2012. Festiwal muzyki kameralnej oferuje olbrzymią ilość
koncertów i wielu znanych wykonawców. Jako ciekawostkę podam tylko
nazwisko znanej pianistki, Janiny Fijałkowskiej, która grać będzie na
koncercie galowym, między innymi mazurki Szopena. Program festiwalu
muzyki kameralnej, można przeglądać na stronie:
http://www.ottawachamberfest.com/concerts .
Tyle w skrócie o ottawskim sezonie muzycznym. Ottawa jest miastem muzeów i parków.
Można tu spędzić z rodziną, lub bez, sympatyczny weekend, czy dzień choćby. 200 km to w
końcy nie koniec świata. Jeśli wybieramy się do Ottawy z dziećmi, na jeden dzień szczególnie
polecałbym Muzeum Techniki. Tu dzieci czują się świetnie. Mogą wejść do prawdziwej!

lokomotywy, tu można zajść do dziwnej kuchni, w której nie można
utrzymać równowagi. Wizyta w tym muzeum, jest jednocześnie świetna
lekcją fizyki, mechaniki. Można tu zobaczyć pierwsze telefony i poznać
ich działanie, można pobawić się komputerem. Jeśli kogoś interesuje
historia fotografii, może obejrzeć bardzo interesującą kolekcję aparatów fotograficznych,
wszystkich formatów. Jeśli dobrze pamiętam, widziałem tu kiedyś aparat jednego z
najsłynniejszych portrecistów, ottawskiego fotografa, którym był Jousuf Karsh. Fotografował on
takie postaci jak: Winston Churchill, Picasso, Einstein, Humphrey Bogart, Ernest Hemingway,
Brigitte Bardot, królową angielską, naszego papieża i wiele, wiele innych. Jest tu poza tym
wielka ilość gier interaktywnych, które jednocześnie są nauką. Obiecuję, że dzieciaki będą
zachwycone. Nie obiecuje natomiast, że będą chciały wyjść z muzeum.
Wieczorem, po udanym koncercie, lub wizycie w muzeum, sugeruję
naprawdę świetną kolację. Restauracja, o której myślę, to z polska:
bursztynowy ogród. Amber Garden & Dalmacia jest naprawdę
świetną restauracją. Kameralna i miła atmosfera sprzyja dobrym
posiłkom. Ostatnio poprosiłem o zupę grzybową i domowy sznycel
cielęcy. Sos grzybowy „déglacée”,
na białym winie był naprawdę
świetny, odpowiednio przyprawiony
rozpływał się w ustach. A do tego
wszystkiego polskie piwo. Na deser
miejsca już zabrakło. Restaurację
prowadzi małżeństwo, Asia i Cześ,
dzięki którym bardzo szybko czujemy się jak w domu. Radzę
jednak przed wizytą, zadzwonić i zarezerwować miejsce.
Zdaję sobie sprawę z tego, że opisałem tu tylko niewielką ilość atrakcji, które oferuje nam
Ottawa. Nie napisałem nic o atrakcjach sportowych, o kanale Rideau, najdłuższym lodowisku
świata, o innych muzeach, lecz obiecuje, niedługo napisać więcej.
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