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VI Festiwal Piosenki Obcojęzycznej

W dniu 4 grudnia odbyła się już VI edycja Powiatowego Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej, organizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im.
Jana  Pawła  II  w  Siewierzu.  Jury,  uczniowie  biorący  udział  w  konkursie,  przyjaciele  uczestników oraz  goście  tłumnie  zebrali  się  na  sali
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Siewierzu, aby obejrzeć i wysłuchać interpretacji 22 różnych piosenek, w wykonaniu 20 wykonawców.
   Na festiwalu usłyszeć można było przeboje po niemiecku, włosku, rosyjsku, jednak zdecydowanie przeważały te w języku angielskim. W
repertuarze uczestników nie brakowało bardzo popularnych utworów, jak np. „Let it be” The Beatles, „Pretty woman” Roy Orbison, „Don’t speak”
Leela James, „Carrie” Europe, czy „Fade to Black” Metallica.  Kilka występów młodych artystów wywarło na widzach ogromne wrażenie.
Publiczność miała okazję zobaczyć charyzmatycznych, młodych wokalistów, usłyszeć idealnie współgrające ze sobą głosy, a także podziwiać
utalentowanych instrumentalistów. Po długich obradach jury Margita Majka i Robert Romaniak dali niezwykly pokaz tańca.
   Dzięki odwadze, chęciom, determinacji i wyobraźni wszyscy, którzy brali udział w konkursie, zostali zwycięzcami. Jednak ktoś musiał zostać
tym najlepszym. Jak sam Przewodniczący jury powiedział, poziom, jaki prezentują uczestnicy, z roku na rok jest coraz wyższy. Komisja miała
niemały problem z wyborem poszczególnych miejsc - dlatego przyznano kilka podwójnych.
Po długich i trudnych obradach w kategorii gimnazjum laureatami zostali:

I miejsce Ewelina Giza – Mierzęcice
I miejsce Edyta Cymer (nazwana „dziewczyną z saksofonem”) – Siewierz
II miejsce Angelika Solipiwko – Wojkowice Kościelne

Wyróżnienia: Kamila Pogoda z zespołem – Nowa Wieś, Artur Sochaj (gitarzysta) – Chruszczobród

W kategorii liceum zwyciężyli:

I miejsce Grzegorz Węglarz – LO Siewierz
I miejsce Marta Wydra - I LO w Będzinie
II miejsce zespół Friends – LO Wojkowice
II miejsce Aneta Drzazga –II LO w Będzinie
III miejsce Magda Dąbek i Patrycja Kot – Wojkowice Kościelne
Wyróżnienia: Olga Mikołajczyk i Mateusz Staszewski – LO Siewierz, Iveel Beejinkhuu – LO Siewierz

Tegoroczne Grand Prix trafiło do Pauliny Pietruszki i Klaudii Waldon, uczennic II Liceum Ogólnokształcącego w Będzinie.
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