NASI SOLIŚCI PODCZAS IV PRZEGLĄDU PIOSENKI
FILMOWEJ I MUSICALOWEJ
16.11.2013 r.
`
Listopad, to bogaty miesiąc w wydarzenia kulturalne w
Gimnazjum nr 17. Kolejne, to udział naszych solistów w IV Przeglądu
Piosenki Filmowej i Musicalowej .

Konkurs ten odbył się 16.11.2013 r. w klubie Anima przy ulicy
Pilczyckiej. Naszą szkołę reprezentowałi: Julka Czajka z piosenką
"Skazany na bluesa", Laura Kubiak z piosenką "Mustang z dzikiej
doliny" i Wiktor Dudek z piosenką "Kiler".

Choć każdy śpiewał tylko jedną piosenkę, wymagały one wielu
godzin prób i przygotowań. Wszyscy bardzo chętnie uczestniczyli
w dodatkowych zajęciach ucząc się i budując bardzo serdeczną
atmosferę. Dzięki temu każdy z artystów był nie tylko świetnie
przygotowany wokalnie, ale i aktorsko, w stosownym do piosenki
stroju. Dużym atutem naszych artystów był fakt, że do wszystkich
przygotowanych utworów akompaniowała na gitarze nasza
niezastąpiona Julita Czajka ( w zależności od utworu grała na
gitarze klasycznej lub elektrycznej). Trzba przyznac, że Julka
niejednokrotnie podczas naszych prób upominała solistów, by bardziej
uważnie wyśpiewywali frazy.

DZIĘKI JULKA!

W dniu konkursu (sobota 16.11.2013 r.) wszystkie trzy
GWIAZDECZKI przybyły punktualnie pod szkołę o godzinie 11.15.
Na miejscu przeprowadziliśmy jeszcze jedna próbę w pracowni
plastycznej, a w przerwie na obrady jury, również krótką przymiarkę
z mikrofonami.

Dodatkową atrakcją tego konkursu był fakt, że
przewodniczącym jury była znana polska wokalistka MARTYNA
JAKUBOWICZ

Nasi soliści występowali w najliczniejszej kategorii wiekowej 1215 lat (53 uczestników). Poziom tego konkursu był bardzo wysoki
i z pewnością werdykt nie był łatwy. Występ naszych
GWIAZDECZEK bardzo się udał. Wprawdzie nikt nie zajął żadnego
miejsca, ale za to nasi artyści zdobyli autograf znanej polskiej
wokalistki. Konkurs wiele nas nauczył: zobaczyliśmy jak śpiewają
inni, jaki mają repertuar, jak się poruszają na scenie, jak sobie radzić
w przypadku niespodziewanych sytuacji na scenie.

systematyczna
i wytrwała praca uczy nas najwięcej i nie dotyczy to
tylko sfery artstycznej.
Najważniejsze jednak, to uświadomić sobieto, że

Opisując ten niezwykły dzień należy podkreślić, że wraz z
artystami przeżywali go również Rodzice obecni na sali i za kulisami.
Dziękujemy Wam bardzo Drodzy Rodzice za wielkie wsparcie, troskę
i wiarę w nasz sukces.

Anna Pasek

