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28 stycznia 2006

Święto chórów
Dzisiaj w MOKiS rozpoczyna się XV, jubileuszowy Ogólnopolski Festiwal Pieśni Chóralnej
"Kolędy i Pastorałki" Myślenice 2006. Potrwa przez dwa dni.
Dzisiaj w sali widowiskowej od godziny 10 będą prezentować się kolejno: chór "Lutnia Robotnicza" z MPK w Krakowie,
chór parafialny "Familia" ze Stowarzyszenia Rodziny Kolpinga z Krakowa, chór "Partychóra Ensemble" z Chełma, chór
PSM I stopnia z Myślenic, zespół wokalno-instrumentalny "Allegra" ze SM I stopnia działającego przy SOSW dla dzieci
niewidomych i słabowidzących z Krakowa, chór PSM I stopnia z Bochni, chór "Animato" z GOK z Pawłowic, oktet
"Octava" z Krakowa oraz zespół wokalny działający przy kościele garnizonowym pw. św. Agnieszki w Krakowie.

czerwiec 2006

26 ZESPOŁÓW - 716 CHÓRZYSTÓW
W VIII Ogólnopolskim Konkursie Chórów, który odbył się w Niepołomicach wzięło udział 26 zespołów chóralnych a
łączna liczba chórzystów wynosiła 716.
Konkurs odbył się w niepołomickim zamku. Przyjechały chóry z całej Małopolski, działające przy uczelniach, parafiach,
szkołach czy instytucjach kultury. Zaprezentowało się 13 zespołów mieszanych, dwa żeńskie, trzy chóry męskie, jeden
chłopięco-męski i dwa dziecięce oraz pięć kameralnych.
Każdy zespół musiał wykonać przynajmniej trzy utwory z repertuaru polskiego oraz światowego.
Patronat honorowy nad VIII Ogólnopolskim konkursem Chórów objął metropolita krakowski kardynał Stanisław
Dziwisz. Skierował on kilka słów do chórzystów. Napisał m.in. „Tak bardzo potraficie poprzez głębię muzyki, którą
śpiewacie pokazać to, co najważniejsze w życiu. A kiedy stajecie podczas liturgii przez Bogiem, to jesteście wówczas
ewangelizatorami wiary”. Trzy najlepsze zespoły otrzymały Diamentową Strunę. Była też nagroda, ufundowana przez
kard. Dziwisza. Chóry, które zdobyły Złotą Strunę, dostały nagrody ufunfdowane przez burmistrza Niepołomic
Stanisława Kracika.
Najlepsi i Diamentowe Struny
1. Chór Psalmodia z Krakowa
2. Mieszany Chór Mariañski z Krakowa
3. Oktet wokalny OCTAVA z Krakowa
(DAN)
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20 grudnia 2006

Mistrzowie i uczniowie w Studiu S-5 Radia Kraków
W środę, 20 grudnia o godz. 19.00 zapraszamy do Studia S-5 na kolejne spotkanie z muzyką kameralną w ramach cyklu
„Mistrzowie i uczniowie”. Tym razem spotkanie nastrojowe i bardzo już świąteczne. W programie koncertu usłyszymy
bowiem kolędy w wykonaniu oktetu wokalnego „Octava” oraz kompozycje m.in. Johna Bulla, Antonio de Cabezóna,
Girolamo Cavazzoniego i Barnardo Pasquaniego w interpretacji Marciana Szelesta (pozytyw).
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