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Kuźnia Młodych Talentów
„Kuźnia Młodych Talentów” to przedsięwzięcie o znaczącym wymiarze i oddźwięku kulturotwórczym oraz społecznym w regionie Zagłębia i
Śląska, jest rekomendowane i realizowane pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Zdzisława Banasia.
Głównym celem tego programu jest prezentacja jak najszerszej rzeszy publiczności umiejętności i zdolności wokalnych i muzycznych młodego
pokolenia, dającej możliwość poznania i przeżycia zarówno „smaku sceny jak i tremy ”, potwierdzone uznaniem ze strony melomanów, a przede
wszystkim pełne poczucie satysfakcji z samorealizacji w swojej pasji i zamiłowaniu w kulturze.
W tym roku pośród wykonawców koncertu „Kuźni Młodych Talentów” znaleźli się:
Agata Widera – mieszkanka Dąbrowy Górniczej lat 22, studentka Krakowskiej Akademii Muzycznej- sopran
Radosław Rzepecki – mieszkaniec Siewierza lat 26, student Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu – baryton.
Paweł Lis – mieszkaniec Rzeszowa lat 24, student Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach - fortepian.
Grzegorz Deruba – mieszkaniec Żagania lat 20, student Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kajetana Bacewiczów w Łodzi - fortepian.
Karolina Skoczylas – mieszkanka Dąbrowy Górniczej lat 14, uczennica Gimnazjum Muzycznego im. Karola Szymanowskiego w Katowicach skrzypce.
Mariusz Naglik – mieszkaniec Siewierza lat 29, solista w Klubie Helikom pod patronatem Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej - tenor
Grzegorz Biernacki - mieszkaniec Siewierza lat 18, uczeń Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Siewierzu – baryton.
Gościem specjalnym koncertu był Kwartet Smyczkowy „KOMA”
Projekt „Kuźnia Młodych Talentów” jest otwartym programem edukacji i rozwoju artystycznego młodych adeptów wokalistyki operowej i
instrumentalistów muzyki poważnej, realizowanym w ramach konkursu na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury 2008
na które po raz kolejny otrzymaliśmy dofinansowanie.
W Siewierzu koncert Kuźni Młodych Talentów znalazł już stałe miejsce w kalendarzu imprez. Jest on pozytywnie postrzegany przez
mieszkańców naszej gminy i nie tylko, bowiem w tym roku swoją obecnością na koncercie zaszczycili nas Starosta Będziński Adam Lazar
oraz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach- Adam Radosz.
Pomysłodawcą projektu jest Henryk Wysocki - dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Siewierzu.
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