Kurlantka zaprasza już po raz jedenasty!
Zapraszamy wszystkich na XI Warmiński Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych „Kurlantka
2013”, który odbędzie się w dniach 18- 19 maja 2013 roku w hali sportowej przy Publicznym
Gimnazjum w Stawigudzie. Wystąpi aż 30 zespołów i 500 wykonawców!

Przegląd zyskuje z roku na rok coraz większe znaczenie na polu amatorskiego ruchu muzycznego regionu.
Przyjęta formuła, że podczas jednej imprezy występują chóry wielogłosowe, zespoły śpiewacze,
folklorystyczne i kapele ludowe przyczynia się do atrakcyjności przedsięwzięcia. Głównym założeniem
przeglądu jest propagowanie muzyki związanej z regionem, każdy zespół musi wykonać chociaż jedną
piosenkę warmińską, czyli- kurlantkę.
Chęć udziału zgłosiło w tym roku 30 zespołów, w sumie ponad 500 wykonawców. Od ubiegłego roku, ze
względu na bardzo duże zainteresowanie organizatorzy byli zmuszeni do rozłożenia przesłuchań na dwa
dni, podobnie w tym roku. Oprócz pieśni warmińskiej, od ubiegłorocznej edycji wprowadzono dla
wszystkich chętnych możliwość prezentacji stworzonych przez siebie kurlantek- większość zespołów
planuje wykonać swoje pieśni .
Kurlantka rozpoczyna się w sobotę o godzinie 11.00 uroczystym otwarciem, a następnie odbędzie się
sobotnia część przesłuchań, w której wystąpią zespoły:
PISZANIE, ŻYWIOŁ (PDK W PISZU), KIWITCZANKI (UG KIWITY), TĘCZA (OSM OLSZTYN), KALINA (STOW.
ROGÓŻ), ANTONÓWKI (GOKiS MAŁDYTY), POTOK (BIBL. RYCHLIKI), BUCZYNA (UG RYCHLIKI),
OSTRÓDZIANIE (CK OSTRÓDA), CHÓR Z OLSZTYNKA , LEGENDA (GOK STAWIGUDA), TON- LIRA (PZN
BARNIEWO), WARMIANKI (MDK MIŁAKOWO), STOKROTKA (ZEiR PIENIĘŻNO), GORĄCE SERCA
(BARTOSZYCE).
Około godziny 15.00 zapraszamy na koncert gwiazdy przeglądu &#8211; a będzie nią w tym roku Zespół
Pieśni i Tańca „WARMIA” z Olsztyna. Przedstawią oni program w wykonaniu wszystkich sekcji &#8211;
dziecięcej młodzieżowej i dorosłych, przy akompaniamencie kapeli i śpiewaków. W niedzielę zespól
„Warmia” zaprezentuje się jako pierwszy około godziny 11.00, później niedzielna część przesłuchań i
następujące zespoły:
WRZOSY (GOKSiR DŹWIERZUTY), ECHO PASYMIA (PZERiI PASYM), SENIORZY (CK DOBRE MIASTO,
STERŁAWIACY (RCK RYN), CANTEMUS (GOK DYWITY), PRO- MUSICA (ELBLĄG), KOZŁOWIANKI (GCKiS
KOZŁOWO), MODERATO (CKiPG BARCZEWO), KONSONANS I KOSEJDER (GOK STAWIGUDA), DYBZAKI (GOK
GIERZWAŁD), WOJCIESZANIE I RONDOWIANIE (GOK TOLKO), JEZIORANIE (MOK JEZIORANY).
Każdy zespół otrzymuje statuetkę – a jest nią rzeźba muzykanta. Do tej pory nasza drewniana kapela (co
roku wręczana była inna postać) składa się z akordeonisty, klarnecisty, basisty, cymbalisty i skrzypka- w
tym roku dołączy do nich bębnista. Organizatorami Kurlantki są : Gminny ośrodek Kultury, Urząd Gminy,
Publiczne Gimnazjum, Zespół Szkolno- Przedszkolny, Biblioteka w Stawigudzie.

Zapraszamy wszystkich chętnych do spędzenia tych dwóch dni razem z nami – naprawdę warto. Wstęp
wolny !

Drukuj

