
Słowiański koncert na głosy

2010-04-20

W poniedziałek 26 kwietnia po raz dziewiąty finaliści Konkursu Piosenki Słowiańskiej zaprezentują się w Oratorium

Marianum na Uniwersytecie Wrocławskim. Poza konkursem zaśpiewają ubiegłoroczni laureaci i Ksenia Stępień z

Białorusi.

W tym roku do konkursu organizowanego przez Instytut Filologii Słowiańskiej UWr zgłosiło się 22 uczestników - solistów i
zespołów. Do finału zakwalifikowano 13 najlepszych wykonawców z pięciu polskich uczelni z Gdyni, Krakowa, Legnicy, Łodzi i
Wrocławia.
– Jak zawsze przewaŜają piosenki rosyjskie. DuŜo jest teŜ ukraińskich, pięknych, melodyjnych. Myślę, Ŝe publiczność zaskoczą i
rozbawią śpiewający po rosyjsku germaniści z naszego uniwersytetu – mówi dr Wiesława Zybura z IFS. – Repertuar jest

urozmaicony, głosy wspaniałe. Jury nie będzie miało łatwego zadania. Mam swoich faworytów, ale przed oficjalnym werdyktem ich nie zdradzę – dodaje.

Wokalistów oceniać będą: prof. Michał Sarnowski - dziekan Wydziału Filologicznego (przewodniczący jury), Piotr Borkowski - dyrektor OKiS-u, Jarosław
Broda - dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego, Robert Chmielewski - dyrektor klubu Firlej i dr Irina Kabyszewa z IFS. Na zwycięzców czekają liczne
nagrody, m.in.: semestralne studia w Tomsku, wycieczka do wyboru za 2 tys. zł, weekend w Pradze dla dwóch osób, recital w klubie Firlej, komplet
słowników, roczna prenumerata "Odry", karnety do klubu fitness.

Tradycyjnie poza konkursem wystąpią ubiegłoroczni laureaci: trio „Kadarka” z Gdańska, Joanna Buda z Rzeszowa, śpiewający po serbsku Macedończyk
Edie Mulic z akompaniującą mu na saksofonie Kingą Zabawą (studiuje etnologię na UWr) oraz Alicja śuraw, Tomasz Bałdyga i rapujący duet „Dzikie
małpy”  – cała czwórka z  IFS UWr.

Dwie piosenki – białoruską „Puszcza Białowieska” i rosyjską „Dlatego Ŝe” zaśpiewa Ksenia Stępień z Białorusi, od października rozpocznie u nas studia
rusycystyczne. – Nie moŜe wystąpić w konkursie, bo nie jest studentką, ale byłoby Ŝal, Ŝeby publiczność jej nie usłyszała. My byliśmy pod wraŜeniem
barwy jej głosu i pięknej interpretacji – mówi dr Zybura.

Początek koncertu o godz. 17.00. Wstęp wolny.
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