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MUZYCZNA MIESZANKA WYBUCHOWA PODCZAS 53. DNI ZIEMI SIEWIERSKIEJ

    W dniach 6-7 czerwca na błoniach zamku siewierskiego świętowaliśmy 53. Dni Ziemi Siewierskiej.
Podczas dwudniowej imprezy na siewierskiej scenie wystąpiło wielu uznanych artystów muzyki popularnej
i alternatywnej. Tak szeroki dobór zespołów prezentujących szeroki repertuar - od ostrego rocka, przez
muzyczne standardy, po największe hity z list przebojów - sprawił, że każdy mógł w te dni bawić się przy
dźwiękach swojej ulubionej muzyki.

    Wczesnym sobotnim wieczorem wyjątkowy koncert dał krakowski zespół uliczny „Kraków Street
Band” - zespół, który równie dobrze co na scenie, czuje się w akustycznych, ulicznych występach. Muzycy
zabrali ze sobą rozmaite instrumenty, takie jak: kontrabas, banjo, ukulele czy puzon, które fantastycznie
ze sobą zabrzmiały, a sam koncert był pełen żywiołowych utworów. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia
imprezy był kabaret Paranienormalni, który już po raz drugi zagościł w naszej miejscowości. Kabaret,
złapał doskonały kontakt z publicznością, która oprócz dowcipnych dialogów, charakterystycznych dla tej
grupy,  mogła  również  zobaczyć  najnowsze  skecze.  Sobotnią,  gorącą  noc  zakończyła  dyskoteka  „pod
gwiazdami”, a imprezę poprowadził didżejski duet Music Fire.

    W niedzielę Dni Siewierza otworzył koncert siewierskiej grupy rockowej „Heteromagnes”. Następnie
swój „Muzyczny Koktajl Szlagierów” podał Mariusz Kalaga. Muzyk zaprezentował znane przeboje oraz
standardy muzyki  tanecznej  i  rozrywkowej.  W niedzielne,  upalne popołudnie  pod zamkiem zagościły
również rytmy rodem ze słonecznej Jamajki, gdyż na scenie zagrała Cała Góra Barwinków  (CGB) –
zespół, który należy do najważniejszych wykonawców rodzimej sceny ska/reggae. CGB słynie ze świetnie
przyjmowanych, energetycznych koncertów a jej znakiem rozpoznawczym jest wysunięta na pierwszy plan,
rozbudowana  sekcja  dęta  oraz  chwytliwe  melodie.  CGB  wystąpiła  dotąd  na  niemal  wszystkich
najważniejszych  festiwalach  muzycznych,  a  także  dwukrotnie  na  Przystanku  Woodstock  oraz  na
Heineken Opener Festival., a w niedzielę, do tej długiej listy koncertów muzycy mogli dopisać również
Siewierz.

    Zanim na scenę weszła gwiazda wieczoru, publiczność zobaczyła występ dobrze znanej grupy wokalnej
„Sonitus”. Żeński kwintet z Siewierza w składzie Lidia Bąk, Irena Grobelna, Maria Grochalska, Alicja
Wójcik i Lidia Zaręba, prowadzony przez Bernarda Sołtysika, coraz wyraźniej zaznacza swój ślad na
śląskiej scenie muzycznej. Ich piosenka pt. „Greckie wino” utrzymuje się na szczycie Listy  Szlagierów
Radia Silesia, a płytę zespołu pt. „Zawsze jest właściwy czas”, można już znaleźć na półkach sklepów
muzycznych. Fani zespołu mogli nabyć krążek również po występie na Dniach Ziemi Siewierskiej.

    Siewierski festiwal muzyczny zamknął występ zespołu ENEJ. Publiczność usłyszała i zaśpiewała razem z
zespołem jego największe przeboje, takie jak "Radio Hello", "Skrzydlate ręce", "Tak smakuje życie", "Lili" i
"Symetryczno-Liryczna".  Muzycy  zaprezentowali  również  utwór  ze  swojego  najnowszego  singla  pt.
„Kamień z napisem LOVE”, który ma zadatki, aby stać się przebojem tegorocznego lata. Pełny energii na
scenie i mający doskonały kontakt z fanami zespół, zagrał żywiołowy koncert i spowodował, że publiczność
wspaniale bawiła się pod sceną, za co zebrał gromkie brawa. Najwytrwalsi fani mogli po koncercie zebrać
autografy, a nawet zrobić sobie „selfie” ze swoimi idolami.

    Zwieńczeniem 53. Dni Ziemi Siewierskiej był pokaz sztucznych ogni nad siewierskim zamkiem.

    To nie koniec muzycznych wydarzeń w Gminie Siewierz. Wszystkich spragnionych dobrej muzyki
zapraszamy już w pierwszy weekend lipca na zamkowy dziedziniec, gdzie będzie miała miejsce III edycja
międzynarodowego  festiwalu  "Blues  na  siewierskim  zamku"!  Więcej  informacji  o  nadchodzącej
imprezie można znaleźć na: http://www.siewierz.pl/3/impreza/1587/edytuj/zapisz/1/#menu
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    Zobacz również fotograficzną relację z Żakinady oraz z występów na Artystycznej Scenie Młodych:
http://www.siewierz.pl/3/informacja/1637/edytuj/#menu

    Organizatorzy 53. Dni Ziemi Siewierskiej składają serdeczne podziękowania za udzieloną
pomoc finansową sponsorom i darczyńcom, którymi w tym roku byli: Electrolux Poland Sp. z o. o.
Oddział w Siewierzu, Mechanic System Sp. z o. o. w Siewierzu, PPUH DOLOMT Kopalnia Ząbkowice S.A.
w Dąbrowie Górniczej, Górnicze Zakłady Dolomitowe S.A. w Siewierzu, Zakłady Rzeźniczo-Wędliniarskie
Bara Jacek w Boguchwałowicach, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów MOTYL w Siewierzu, DABI Adam
Kowalik w Sosnowcu, TRIBAG S.A. w Siewierzu, ING Bank Śląski S.A., Bank Spółdzielczy w Siewierzu,
PPUH FABET Adam Flak w Siewierzu, PPH Pro-Pak w Siewierzu, PANITBALL-SLASKIE.PL w Cynkowie,
Firma Handlowa Henryk Milewski w Siewierzu, Radny Powiatu Będzińskiego Jan Mucha, oraz Alhen Suits
w Siewierzu.
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