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Festiwal Artystyczny w Siewierzu
Ponad 280 wykonawców ze wszystkich przedszkoli i szkół naszej gminy uczestniczyło w IV Festiwalu Artystycznym Dzieci i Młodzieży
Ziemi Siewierskiej, który odbył się w dwóch turach: w gali przedszkolnej i szkolnej, 20 kwietnia br. Na deskach scenicznych miejscowego
Domu Kultury zaprezentowały się: zespoły taneczno-rytmiczne, wokalne, soliści-wokaliści oraz teatrzyki małych form.
Jury konkursowe podkreśliło wysoki poziom występów artystycznych dzieci i młodzieży oraz duży wkład pracy merytorycznej i dydaktycznej w
przygotowaniu wykonawców przez nauczycieli, opiekunów i wychowawców oraz rodziców, składając im serdeczne podziękowania i uznanie za
troskę w kształtowaniu kulturotwórczej osobowości dzieci i młodzieży naszego miasta i gminy.
Jury festiwalu po obejrzeniu i wysłuchaniu prezentacji artystycznych uczestników festiwalu przyznało wszystkim placówkom przedszkolnym i
szkolnym dyplomy uczestnictwa i nagrody rzeczowe. Dla najbardziej wyróżniających się zespołów i solistów Jury przyznało okolicznościowe
statuetki:
w grupie przedszkolnej:
■
■
■

w kategorii tańca wyróżnienie dla Zespołu Taneczno-Rytmiczno-Wokalnego „Na ludową nutkę” z Przedszkola w Żelisławicach;
w kategorii piosenki wyróżnienie dla solistki Izabeli Gehin z Przedszkola w Żelisławicach za „Czerwone jabłuszko”;
w kategorii teatru małych form wyróżnienie dla Przedszkola w Brudzowicach;

Ponadto Jury przyznało statuetkę – wyróżnienie specjalne dla tancerki „Hula Hop” Nikoli Kuzdak z Publicznego Przedszkola w Siewierzu.
Statuetkę Grand Prix IV Festiwalu Artystycznego Dzieci i Młodzieży Szkolnej Ziemi Siewierskiej za najbardziej kreatywny artystycznie wykonany
program otrzymało Publiczne Przedszkole w Siewierzu.
w grupie szkolnej:
■
■
■

w kategorii tańca wyróżnienie dla Zespołu „ATIGRAM” z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Siewierzu;
w kategorii piosenki wyróżnienie dla solistki Edyty Cymer z Zespołu Szkół w Siewierzu;
w kategorii teatru małych form wyróżnienie dla Kółka Teatralnego ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu – Sulikowie;

Ponadto Jury przyznało statuetkę – wyróżnienie specjalne dla Baletu „Voice” z Wokowic Kościelnych. Statuetkę Grand Prix IV Festiwalu
Artystycznego Dzieci i Młodzieży Szkolnej Ziemi Siewierskiej za najbardziej kreatywny artystycznie wykonany program otrzymała Anna Torbus z
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Siewierzu.
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