Działoszyn 29.03.2021 r.
Informacja
z przebiegu XVIII Regionalnego Festiwalu Wokalnego „ Warta – Song”.
W minioną sobotę tj. 27 marca 2021 r. odbył się koncert finałowy XVIII Regionalnego Festiwalu
Wokalnego „ Warta – Song”.
Popularność konkursu organizowanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn p. Rafała Draba
oraz Miejsko Gminny Dom Kultury nie maleje, na co wskazuje lista osób prezentujących swoje talenty
oraz udział publiczności zgromadzonej w sali widowiskowej.
Na przestrzeni minionych lat w festiwalu wzięło udział ponad 720 osób.
Festiwal odbył się dzięki pomocy i znacznemu wsparciu finansowemu ze strony niezawodnych od lat
sponsorów: Cementowni „ Warta” S.A. w Trębaczewie na czele z prezesem p. Dariuszem Gawlakiem
oraz Nadwarciańskiemu Bankowi Spółdzielczemu na czele z prezesem p. Tomaszem Drabek i
wiceprezes p. Bożeną Wojtyrą.
Zarówno w tym roku jak i w latach poprzednich doświadczyliśmy ze strony sponsorów wiele
życzliwości oraz wsparcia finansowego dla naszej działalności kulturalnej. Dzięki pomocy Cementowni
Warta S.A. mogliśmy zorganizować już wiele edycji Festiwalu. Przypomnę, że Cementownia wspiera
finansowo nasz Festiwal od 2006 r, natomiast od 2008 jest honorowym patronem Festiwalu.
Podobnie Nadwarciański Bank Spółdzielczy wspiera finansowo nasz Festiwal od 2006 r.
Serdecznie dziękujemy za wieloletnią pomoc finansową, życzliwość i zrozumienie dla
podejmowanych przez nas inicjatyw kulturalnych: Prezesowi Cementowni Warta S.A. p. Dariuszowi
Gawlakowi, Prezesowi Nadwarciańskiego Banku Spółdzielczego p. Tomaszowi Drabek, oraz
burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyn p. Rafałowi Drabowi.
Do udziału w tegorocznej edycji zgłosiło się 31 uczestników, którzy rywalizowali w trzech kategoriach
wiekowych: 10-13 lat, 14-16 lat oraz 17-21 lat. W związku z małą liczbą uczestników w najstarszej
kategorii wiekowej w porozumieniu z jury postanowiliśmy w tej kategorii nagrodzić tylko jedną
osobę.
Tegoroczny Festiwal odbył się w 2 etapach:
podczas I etapu uczestnicy nadsyłali nagrania utworów, jury przesłuchiwało nagrania i wyłoniło
finalistów
oraz II etap Koncert Finałowy który w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz w trosce o
zdrowie uczestników festiwalu odbył się w sieci. Koncert został przeprowadzony w oparciu o
nadesłane nagrania.
Uczestników tegorocznego Festiwalu oceniało jury w składzie:
Karolina Egeman
wokalistka, trenerka wokalna, certyfikowana instruktorka zajęć w Studio Piosenki "Metro".
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego. Brała udział w wielu kursach i
warsztatach zarówno wokalnych, jak i teatralnych m.in. warsztaty amerykańskiej i duńskiej metody
śpiewu, warsztaty prowadzone przez znanych artystów takich jak Krystyna Prońko, Paweł Serafiński.
Ukończyła klasę o profilu aktywności twórczej, gdzie zdobyła wiedzę w zakresie edukacji artystycznej.
Artur Szczęsny dyrygent, muzyk, aranżer, autor muzyki i tekstów, mulitiinstrumentalista.

Założyciel zespołów LDF, chóru Hades Band i Spirit Songs Band. Wieloletni kapelmistrz Orkiestry Dętej
Cementowni “Warta”. Zdobywca wielu nagród konkursowych zarówno indywidualnych jak i tych
zdobytych wraz z prowadzonymi przez niego chórami i zespołami. Człowiek obdarzony niezwykłą
charyzmą i ogromnym zaangażowaniem w pracę z młodzieżą.
Mateusz Śniegocki
4 razy Tak w programie Must be the music 4 edycja -2012 rok
3 miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki "HOFFER Super -Hit" Działdowo 2012
1 miejsce w Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej -Lidzbark Warmiński -2013 rok,
7 lat spędził na prywatnych lekcjach śpiewu u Ś.P Marka Pepłowskiego.
oraz p. Aleksandra Zuzewicz muzyk, śpiewaczka operowa absolwentka Wyższej szkoły Muzycznej
w Niemczech, i p. Łukasz Walasik przedstawiciele sponsora Cementowni „ Warta” S.A.,
Jury oceniające solistów, brało pod uwagę następujące kryteria: warsztat wokalny, interpretację
piosenek, dobór repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny. Jury przyznało następujące nagrody
i wyróżnienia:
Kategoria 10-13 lat
1. Magdalena Maciołek Szkoła Muzyczna Kłobuck utwór „ Noel”
2. Alicja Tasarz
PCKSiR Zduńska Wola utwór „ Piosenka o muzyce”
3. Iga Sieja
Szkoła Muzyczna Kłobuck utwór Kolorowy wiatr”
Kategoria 14-16 lat
1. Patrycja Przybysz PCKSiR Zduńska Wola utwór „ Świat to muzyka”
2. Alicja Leszczyńska Szkoła Muzyczna Kłobuck utwór „ Okularnicy”
3. Kamil Jaskulski
Klub Jednostki Wojskowe Komandosów Lubliniec utwór „ Z każdym
nowym dniem”
Kategoria 17-21 lat
1. Szymona Dąbrówka Szkoła Muzyczna Kłobuck utwór „ Lubię wracać tam gdzie byłem”
Wyróżnienia
1.
2.
3.
4.
5.

Iwona Gepard GBP Mokrsko utwór „ Deszczowy klaun”
Ewelina Kupska GOKiS Biała utwór „ Tango rzeź”
Karolina Urbanik Szkoła Muzyczna Kłobuck utwór „ Cud w szafie”
Martyna Sobczak GOKiS Biała utwór „ Mięta”
Lena Kuc MGDK Działoszyn utwór „ Znudzony deszcz”

Nagrodę główną Grand Prix Festiwalu zdobyła Vanessa Szanter reprezentująca Prywatną Szkołę
Muzyki Rozrywkowej w Głogowie za wykonanie utworu „ Dłoń” z repertuaru Natalii Kukulskiej.
Serdecznie dziękujemy członkom jury za ich trudną pracę oraz wszystkim uczestnikom Festiwalu.

