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SZLAGIEROWA BIESIADA Z TELEWIZJĄ SILESIA W SIEWIERZU

W niedzielę 4 czerwca na błoniach Zamku w Siewierzu w ramach obchodów 55. Dni Ziemi Siewierskiej
odbył się koncert plenerowy gwiazd programu „Szlagierowa Biesiada” TVS (Telewizji Silesia). Program,
który poprowadził prezenter Radia Silesia - Sebastian Mierzwa, wypełniony był muzyką biesiadną i
występami zaproszonych artystów. Gospodarzem „Szlagierowej Biesiady” była siewierska Grupa Wokalna
„Sonitus” wraz z aranżerem i kompozytorem – Bernardem Sołtysikiem.
Podczas koncertu zaprezentowali się popularni artyści śląskiej i zagłębiowskiej sceny muzycznej.
Program zainaugurowała Michalina Starosta - laureatka licznych nagród regionalnych stacji radiowych.
Biesiadnymi hitami, znanymi widzom i słuchaczom programów TVS, Disco Polo Music, TVR, Polo TV,
Radio Silesia, Radio Piekary czy Radio Fest bawił publiczność Krzysztof Koniarek, a zaraz po nim usłyszeć
można było duet wokalistek „Kola & Jula”. W nastrój śląskiej biesiady, hitem „Cukiernik” wprowadził
publiczność zespół „Metrum Reni & Marco”. Gromkimi brawami została nagrodzona grupa muzyczna
Robert i Brygida Łukowscy. Z niezwykłym aplauzem spotkał się występ gospodarza programu - Grupy
Wokalnej „Sonitus”, która przebojami „Książęce Dukaty” i „Greckie Wino” porwała zebranych do wspólnej
zabawy. Prowadzący program Sebastian Mierzwa podkreślał w swych wypowiedziach wielki sukces
muzyczny, jaki osiągnęły artystki z Siewierza, których przeboje plasują się w czołówkach regionalnych list
przebojów i stale są obecne na antenie radiowej Radia Silesia, czy Telewizji Silesia. Należy podkreślić, iż
utwór „Książęce Dukaty” (muzyka i słowa: Bernard Sołtysik) okrzyknięto hitem roku 2016 „Szlaglisty, czyli
Szlagierowej Listy Przebojów. „Szlagierową Biesiadę TVS” zakończyła muzyczna wiązanka Mariusza
Kalagi.
Patronat nad przedsięwzięciem objęła Telewizja Silesia. Podkreślić należy, iż plenerowy
koncert „Szlagierowej Biesiady”, jaka miała miejsce w Siewierzu był rejestrowany przez TVS i
zostanie wyemitowany na antenie TVS w dniu 24 czerwca o godzinie 20.40.
Po zakończeniu "Szlagierowej Biesiady" TVS w Siewierzu, jako artystyczne podsumowanie obchodów
55. Dni Ziemi Siewierskiej, przed publicznością zaprezentował się kabaret "Smile". Kabaret rozbawił
wszystkich znakomitymi skeczami sytuacyjnymi i wykreowanymi w nich postaciami.
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