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V Festiwal Artystyczny Dzieci i Młodzieży Ziemi Siewierskiej

  V Festiwal Artystyczny Dzieci i Młodzieży Ziemi Siewierskiej odbył się 04.04.2008. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Siewierzu.
Impreza składała się z dwóch koncertów tj. z Gali Przedszkolnej i Gali Szkolnej. W Festiwalu uczestniczyło 13 placówek wychowawczo-szkolnych
z terenu gminy Siewierz oraz podopieczni Ośrodka Szkolno-Wychowaczego w Gołuchowicach placówki nad którą pieczę sprawuje Starostwo
Powiatowe w Będzinie. Na deskach scenicznych tut. domu kultury zaprezentowało się blisko 300 wykonawców w piosence, tańcu i teatrze
małych form. Po wysłuchaniu i obejrzeniu prezentacji artystycznych uczestników festiwalu, jury uhonorowało okolicznościowymi statuetkami
festiwalu niżej wymienione zespoły artystyczne i solistów:

w grupie przedszkolnej w kategorii tańca I miejsce - Zespół Ludowy Przedszkola Publicznego w Siewierzu, w kategorii muzyczno-wokalnej I
miejsce Wiktoria Baran z Przedszkola w Żelisławicach, w kategorii teatrzyku małych form - I miejsce Przedszkole w Wojkowicach Kościelnych.
Wyróżnienie Specjalne Festiwalu otrzymał Zespół Ludowy Przedszkola w Żelisławicach. Trofeum - statuetkę Grand Prix Festiwalu  jury
przyznało dla  Przedszkola w Wojkowicach Kościelnych.  Wszystkie  placówki  przedszkolne biorące udział  we wspólnej  zabawie,  otrzymały
nagrody rzeczowe oraz słodki upominek, ufundowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Siewierzu. 

w grupie szkolnej w kategorii tańca I miejsce - Klaudia Rucińska kl. V ZSP w Żelisławicach, w kategorii muzyczno-wokalnej I miejsce Sylwia
Korusiewicz ZS nr 1 w Siewierzu , w kategorii teatru małych form - I miejsce ZSP w Wojkowicach Kościelnych, Wyróżnienie Specjalne Festiwalu
przyznano dla zespołu wokalnego z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gołuchowicach. Statuetkę Grand Prix otrzymał Zespól Szkół im.
Jana Pawła II - Liceum Ogólnokształcące w Siewierzu Gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim młodym artystom za udział w
festiwalu. Serdeczne podziękowania i  uznanie kierujemy do nauczycieli,  opiekunów i  instruktorów przygotowujących dzieci  i  młodzież do
występów. Szczególne podziękowania składamy na ręce rodziców, których wkład w przygotowanie swoich pociech do występów był równie duży
i znaczący jak pozostałych.
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