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„Wykuwali talenty”

    W ostatnią niedzielę kwietnia br. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Siewierzu w ramach Otwartego Programu Edukacji i Rozwoju
Artystycznego O.P.E.R.A. odbył się festiwal konkursowy pn. „Kuźnia Młodych Talentów 2009”. Celem tego programu była prezentacja jak
najszerszej rzeszy publiczności, umiejętności wokalnych i muzycznych młodego pokolenia, dająca przede wszystkim pełne poczucie satysfakcji i
radości z samorealizacji swojej pasji i zamiłowania do kultury wysokiej. W tegorocznej III edycji konkursu udział wzięło 10 młodych wykonawców
z regionu Śląska i Zagłębia. Artystyczne wzmagania oceniało profesjonalne jury w osobach ks. dr. Pawła Sobierajskiego i dr Anny Waluga
– wykładowców Akademii Muzycznej w Katowicach. Jury po wysłuchaniu wszystkich występów, biorąc pod uwagę wysoki poziom wykonawstwa
utworów wokalnych jak i muzycznych, postanowiło przyznać równorzędne nagrody I stopnia dla wszystkich uczestników. Za bardzo dobrą
interpretację utworów oraz szczególny wyraz indywidualizmu i ekspresji artystycznej, jury festiwalu okolicznościową statuetką Grand Prix Kuźni
Młodych Talentów 2009 uhonorowało Grzegorza Biernackiego z Siewierza. Pamiątkowe dyplomy, statuetki i upominki dla młodych adeptów
wokalistyki i muzyki wręczyli Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu Barbara Bochenek
oraz Z-ca Burmistrza Tomasz Sadłoń. Koncert prowadził jego pomysłodawca i organizator Henryk Wysocki dyrektor tut. domu kultury. W „Kuźni
Młodych Talentów Woj. Śląskiego 2009” w Siewierzu wystąpili:

Magdalena Kruż -fortepian ( Będzin)■

Karolina Skoczylas –skrzypce ( Dąbrowa Górnicza)■

Maciej Kupiec - śpiew ( Dąbrowa Górnicza)■

Agata Widera – śpiew ( Dąbrowa Górnicza)■

Błażej Wróblewicz – gitara klasyczna ( Katowice)■

Katarzyna Zielińska – śpiew ( Katowice)■

Ewa Wacławczyk – skrzypce ( Nowa Wieś – gm. Mierzęcice)■

Marcin Kusz – wiolonczela ( Bytom)■

Mariusz Naglik – śpiew ( Siewierz – Podwarpie)■

Grzegorz Biernacki – śpiew ( Siewierz)■
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Urząd Miasta i Gminy Siewierz, 42-470 Siewierz, ul. Żwirki i WIgury 16, tel. 32 64 99 400, e-mail: siewierz@siewierz.pl
Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz mgr Zdzisław Banaś


