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PIERWSZY KONCERT GMINNEJ ORKIESTRY REPREZENTACYJNEJ

W pierwszy wiosenny weekend 25 marca 2017 roku w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury Sportu i
Turystyki w Siewierzu odbył się debiutancki koncert Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Gminy Siewierz. W
repertuarze znalazły się rozmaite utwory, zarówno muzyki rozrywkowej jak i poważnej. O oprawę wokalną
koncertu zadbała wokalistka Agnieszka Nir. Orkiestra zagrała pod batutą kapelmistrza Grzegorza
Zawodniaka. Kapelmistrz poinformował, że obecnie orkiestrę tworzy 40 osób i ciągle są chętni, aby do niej
dołączyć. "Nabór wciąż trwa, a ponadto mamy ambicję stworzyć szkółkę nauki gry dla najmłodszych." zachęcał do dołączenia do orkiestry Grzegorz Zawodniak.
Inicjatorem powstania orkiestry reprezentacyjnej był Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław
Banaś. "W naszej gminie funkcjonuje kilka orkiestr, które występują zarówno w mieście, jak i w
sołectwach. Chcieliśmy jednak, aby w Siewierzu funkcjonowała orkiestra reprezentacyjna, która będzie
również brała udział w przedsięwzięciach ponadlokalnych i reprezentowała nas, także poza gminą.
Znaleźliśmy dobrego kapelmistrza, który odnosił sukcesy z innymi orkiestrami, dlatego wierzę, że również
w Siewierzu uda nam się stworzyć orkiestrę na wysokim poziomie." - powiedział Burmistrz.
Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki Damian Dawczyński zwrócił uwagę, że
ze względu na funkcjonowanie w gminie czterech orkiestr strażackich (w Siewierzu, Wojkowicach
Kościelnych, Żelisławicach i Brudzowicach) przygotowanie orkiestry zajęło dużo czasu. "Każda z orkiestr
ma swojego kapelmistrza, a pogodzenie prób i stworzenie jednej grupy składającej się z kilkunastu
instrumentów stało się nie lada wyzwaniem." - informował. Orkiestrę dotychczas można było zobaczyć i
usłyszeć podczas licznych świąt państwowych oraz uroczystości które odbywały się w ubiegłym roku,
natomiast dopiero teraz orkiestra doczekała się uroczystego inauguracyjnego koncertu, który z pewnością
nie będzie jej ostatnim i jeszcze wielokrotnie usłyszymy ją w ambitnym repertuarze, czy to na terenie
Gminy Siewierz, czy też reprezentując nas podczas przeglądów i konkursów.
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