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Siewierz talentem stoi...

   W wypełnionej po brzegi sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Siewierzu w ostatnią niedzielę kwietnia br. zainaugurowano
„Kuźnię Młodych Talentów”  -  przedsięwzięcie kulturalne promujące młodych uzdolnionych adeptów wokalistyki  operowej  i  muzyków,
realizowane  w  ramach  Otwartego  Konkursu  Ofert  na  zadania  publiczne  Województwa  Śląskiego  w  dziedzinie  kultury  w  roku  2007  i
dofinansowane przez Samorząd Województwa Śląskiego. Pomysłodawcą i autorem tego rodzaju programu promocji artystycznej jest Henryk
Wysocki - dyrektor siewierskiego domu kultury.
   „W programie tym uczestniczyć będzie 14 młodych artystów z województwa śląskiego, którzy łącznie do końca roku zaprezentują się w 5
koncertach. Są to uczniowie i studenci szkół muzycznych, a także początkujący amatorzy z przejawianym uzdolnieniem i talentem wokalnym,
czego przykładem jest 17 - letni Grzegorz Biernacki z Siewierza” - wyjaśnia Henryk Wysocki.
   W pierwszym koncercie otwierającym Kuźnię oprócz Grzegorza wystąpił także Radosław Rzepecki (Siewierz), student II roku Akademii
Muzycznej we Wrocławiu w klasie śpiewu operowego wraz z akompaniatorem na fortepian Grzegorzem Derubą oraz 13 letni Kasper Klimczyk
- uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Będzinie w klasie gitary klasycznej, reprezentujący gminę Mierzęcice.
   Wszyscy wykonawcy otrzymali zasłużone brawa za swoje popisy artystyczne. Szczególne podziękowania dla młodych artystów za przyjęcie
zaproszenia do udziału w Kuźni i tym samym uwiarygodnienie swoich umiejętności przekazanych w koncercie wyraził Burmistrz Siewierza p.
Zdzisław Banaś, zapraszając przy okazji na kolejny koncert w ramach Kuźni, który odbędzie się w dniu 20 maja br.
   W czasie pokoncertowej konsultacji młodych wykonawców i ich rodziców z udziałem zaproszonych recenzentów w osobach Marioli Płazak -
Ścibich - solistki Opery Śląskiej w Bytomiu oraz Wojciecha Kruża - wykładowcy w Zespole Szkół Muzycznych w Dąbrowie Górniczej, bardzo
wysoko oceniono walory głosowe i muzyczne uczestników.
   „Jesteśmy mile zaskoczeni tak profesjonalnym przygotowaniem i przeprowadzeniem koncertu z jego dużym nagłośnieniem publicznym, czego
wynikiem była tak wysoka frekwencja publiczności, nie często spotykana przy tego rodzaju imprezach” - zgodnie podkreślali rodzice Kaspra,
zadowoleni z udziału ich syna w tym koncercie.
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Wykonawcy i organizatorzy koncertu otrzymują gratulacje od Burmistrza ZDZISŁAWA BANASIA
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