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„KUŹNIA TALENTÓW” KONCERTUJE

   20 maja br. w domu kultury w Siewierzu, odbył się kolejny II Koncert w ramach „Kuźni Młodych Talentów”, przedsięwzięcia kulturalnego
realizowanego razem przez Samorząd Gminy Siewierz i  Samorząd Województwa Śląskiego. Program obejmuje uzdolnioną i  utalentowaną
muzycznie młodzież z województwa śląskiego. W koncercie przed licznie zgromadzoną publicznością zaprezentowali się:

Piotr Łazowski – skrzypce (Dąbrowa Górnicza)
Marta Góralczyk – skrzypce (Siewierz)
Błażej Koza – klarnet (Łazy)
Alina Mamica - skrzypce (Jaworzno)
Katarzyna Góra - fortepian (Łazy)
Maciej Łyczek – gitara klasyczna (Mysłowice)
Natalia Uthke – flet (Dąbrowa Górnicza)
Martyna Łukasik - skrzypce (Siewierz)
Mateusz Łukasik – wiolonczela (Siewierz).

   Po koncercie odbyły się konsultacje – warsztaty z udziałem wykładowców i nauczycieli szkół muzycznych, którzy podzielili się z wykonawcami
swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniem i praktyczną radą w doskonaleniu warsztatu muzycznego, doceniając ich dotychczasowe osiągnięcia i
dziękując im za to, że kształtują i rozwijają swoją osobowość poprzez miłość do muzyki, „bo kto nie lubi muzyki” – słowami Williama Szekspira -
„musi być złym człowiekiem”. Dlatego też im więcej będzie muzyki - tym więcej będzie dobrych ludzi, gdyż nie kto inny, jak tylko ONA łagodzi
obyczaje.
   Koncert odbył się w ramach obchodów 140-lecia Powiatu Będzińskiego.
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Burmistrz Zdzisław Banaś składa gratulacje wszystkim młodym artystom oraz ich rodzicom, opiekunom i nauczycielom



Artyści koncertu wraz z rodziacami, opiekunami i nauczycielami

Zdjęcia: mgr Anna Mzyk
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