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"Sięgajmy gwiazd"

K. Sroka z chórkiem

  13 stycznia o godzinie 1800 2016 roku MDK odbył się
Koncert Noworoczny pod tytułem: "Sięgajmy gwiazd".
Koncert zorganizowany został już po raz piąty i mimo iż
był to koncert noworoczny, nawiązywał w postaci
dekoracji, do niedawnych świąt. Gospodarzami koncertu
byli  Pani Renata Buryan - dyrektor MDK oraz Pan Jerzy
Mazurek- wicedyrektor MDK.
  Podczas koncertu wystąpili wychowankowie i nauczyciele
MDK oraz zaproszeni goście. Impreza rozpoczęła się od
instrumentalnego występu nauczycieli MDK: Wojciecha
Sanockiego (pianino) i Stanisława Sroki (gitara elektryczna),
którym towarzyszyła Aleksandra Zając (saksofon). Trio
wykonało piosenkę "Someday my prince will come".
  Zgodnie z nazwą koncertu, na scenie pojawiły się także
gwiazdy. Jedną z nich był Michał Gabor, wokalista zespołu
Ages, znany nam z programu "Must be the music". Wystąpił on
z utworem "Wieczór nad rzeką zdarzeń" z repertuaru Andrzeja
Zauchy. Zaśpiewał także w duecie z Magdaleną Całką-
wychowanką pana W. Sanockiego piosenkę "Sey something".  
  Podczas koncertu nawiązano także to tradycji śląskich. Pani
Katarzyna Sroka wraz z chórkiem zaśpiewała zapomniane
pieśni śląskie: "Za Raciborzem" i "Matka mnie tu posłała",
zachęcając do wspólnego śpiewu także publiczność.
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"NASZE KOLĘDOWANIE"
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       16 grudnia 2015 roku w MDK 
w Rudzie Śląskiej już po raz dziewiętnasty
odbył się Festiwal Kolęd i Pastorałek
„Nasze Kolędowanie”. W wydarzeniu tym
wzięło udział 19 placówek, około  170
wykonawców oraz 50 formacji (solistów 
i zespołów). Wykonano łącznie około 100
kolęd, pastorałek i piosenek
świątecznych.

    Głównym celem festiwalu było popularyzowanie
kolęd i pastorałek, nawiązywanie do staropolskich
tradycji wspólnego kolędowania oraz rozwijanie
wrażliwości estetycznej u dzieci i młodzieży. Wspólne
muzykowanie wprowadziło nas też w atmosferę
świąteczną.      
      Wykonawcy musieli zaprezentować program
składający się z dwóch utworów: pierwszym miała być
kolęda, a drugim do wyboru: kolęda, pastorałka lub
piosenka świąteczna, także w wersji obcojęzycznej.
     Uczestnicy festiwalu występowali w jednej z trzech
kategorii: solista z akompaniamentem, zespół
wokalno-instrumentalny tudzież chór z
towarzyszeniem fortepianu lub małego zespołu
instrumentalnego albo chór a cappella. 
    Komisja konkursowa  obradowała w składzie: W.
Ochman- dyrektor Prywatnej Szkoły Muzycznej
„Venos Studio” w Zabrzu oraz B. Duży- muzyk i
jazzman. 
       

Jury przyznało siedem równorzędnych nagród oraz
siedem wyróżnień. Nagrodą główną była tradycyjnie
statuetka anioła, laureaci otrzymali też nagrody
rzeczowe. Komisja Oceniająca podzieliła laureatów ze
względu na kategorie wykonawcze i wiekowe. Nagrody
w XIX Festiwalu Kolęd i Pastorałek otrzymali: Bartek
Kapnik 8 lat, Kamila Drozda 7 lat, Anna Pszonak, 
Patryk Staniszewski 19 lat, Chór Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 2, Duet: Nicola Wladarz i Roksana
Bodnia oraz Natalia Dybała 18 lat-uczestniczka zajęć
wokalnych Młodzieżowego Domu Kultury. Wyróżnienia
otrzymali soliści: Klara Baron 11 lat, Wiktoria Skudlik,
Emilia Kowalska, Natalia Juszcze, kwartet: Jakub
Potyka, Marek Faber, Maja Marciniak i Nadia Bile,
zespół trio: Monika Sienkiewicz, Damian Tomczyk i
Kamil Walessa i zespół  wokalny PAUZA.

Marta Pierończyk

Przesłuchania

Przesłuchania

MDK

MDK
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Wywiad z Michałem Gaborem
- uczestnikiem „Must be the music”

Michał Gabor w MDK

MDK: Dzień dobry. Jestem dziennikarką z
Młodzieżowego Domu Kultury w Rudzie Śląskiej. Czy
mogłabym przeprowadzić z Panem wywiad?
MG: Dzień dobry. Oczywiście.
MDK: Na początku chciałabym się dowiedzieć, od jak
dawna Pan śpiewa?
MG:  Profesjonalnie śpiewam od trzech lat.
Próbowałem już wcześniej, ale nie wychodziło mi
to.
MDK:  Gdzie odbywają się Pana zajęcia ?
MG:  W prywatnej Szkole Muzyki Rozrywkowej. 
MDK: Dlaczego wybrał Pan akurat tę szkołę?
MG: Było to dla mnie jedyne wyjście, żebym mógł
śpiewać. Zawsze chciałem, a nie potrafiłem.
Chodziłem tam na warsztaty. Postanowiłem pójść
także na zajęcia i spodobało mi się.

MDK: Co spowodowało, że wraz z zespołem poszedł
Pan do programu "Must Be The Music"?
MG: Była to spontaniczna decyzja. Siedzieliśmy na
próbie z chłopakami (zespołu Ages- przyp. red.) i
stwierdziliśmy, że wysyłamy zgłoszenie. Później
okazało się, że nas przyjęli.
MDK: Który z jurorów wydawał Wam się najbardziej
wymagający?
MG: Myślę, że każdy z jurorów jest w jakiś sposób
wymagający. Dostaliśmy dobre oceny, bo przecież
trzy razy "Tak". Nie doszliśmy do półfinału, ale
byliśmy na castingach w telewizji.
MDK: Czy był Pan  zadowolony ze swojego występu?
MG: Organizator nie wybrał nas do dalszej części
programu, ale i tak jesteśmy zadowoleni. Ostatnio
nagraliśmy piosenkę, którą będzie można zobaczyć
w marcu, bądź kwietniu. Musimy jeszcze nagrać
teledysk.
MDK: Myśli Pan, że po występach w telewizji jest Pan
bardziej popularny, bardziej znany?
MG: Ciężko nazwać to popularnością, to nie jest
jeszcze ten pułap. Dostaliśmy propozycję zagrania
z zeszłorocznym zwycięzcą "Must Be The Music" i
będziemy grać z nim w kwietniu lub maju. Bardzo
się z tego powodu cieszymy.
MDK: Życzę wielu sukcesów i dziękuję bardzo za
udzielenie wywiadu. Do widzenia.
MG: Nie ma za co, cześć.

Wywiad przeprowadziła: Aleksandra Pela

Koncert Noworoczny
"Lullaby of birdland" i "I can't make you love me" to piosenki wykonane przez wokalistkę Natalię Skorupkę,
której akompaniował na pianinie Kordian Gojowy. Kolejną wokalistką była Angela Solipiwko, która najpierw
zaśpiewała piosenkę "Złamane serce", a później w duecie z Adrianną Noszczyk wykonała
piosenkę"Wstydźcie się". Była to premiera utworu napisanego przez pana Wojciecha Sanockiego.
"Improwizacja taneczna", czyli taniec współczesny w wykonaniu Anny Palengi- uczennicy szkoły baletowej
bardzo zaskoczyła widownię (do tej pory w repertuarze koncertów nie było występów tanecznych), a artystka
została nagrodzona gromkimi brawami. Następnie zaprezentował się duet Anna Jakiesz Błasiak i Mikołaj
Miko Król w repertuarze operetkowym : "Daj mi siebie" z musicalu "Upiór w operze", "To nowy świat" z
musicalu "Alladyn" oraz "Time to say goodbay" z repertuaru Andrei Boccelli'ego i Sarah Brightman. Występ
ten wzbudził niesamowitą furorę publiczności i wywołał burzę oklasków. Na zakończenie koncertu Pani
Dyrektor zaapelowała o dobrowolne datki na cel charytatywny. Dzięki hojności uczestników koncertu udało
się zebrać kwotę 800 zł przeznaczoną na  operację serduszka małego Boryska.

Aleksandra Pela, Kuba Osmelak
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„Wieczór kolęd” w MDK
Dnia 22 grudnia odbył się "Wieczór Kolęd" w sali
widowiskowej MDK. Kolędowanie rozpoczęło się o
godz. 18:00. 
Uroczystość prowadziły: panie Beata Fulczyk i Aneta
Karwata, które zapowiadając wykonawców, czytały
fragmenty wierszy, nawiązujące do tytułów
wykonywanych kolęd. Jako pierwsza zaprezentowała
się  Nikola Lyko, grając na keyboardzie dwie kolędy: 
"Anioł pasterzom mówił" oraz "Do szopy, hej pasterze".
Następnie Sara Radzimska zaśpiewała i zagrała na
gitarze kolędę "Cicha noc" oraz piosenkę świąteczną
"Kto wie czy za rogiem". Jako trzecia wystąpiła 7-letnia
Hania Steuer z kolędą "Lulajże Jezuniu" (był to jej
pierwszy występ na scenie), której akompaniowała na
pianinie opiekunka koła pani A. Buryan. Następnie
Oliwia Stawicka zagrała na gitarze kolędy: "Pójdźmy
wszyscy do stajenki" i "Cicha noc". „Wieczór Kolęd”
urozmaicił występ Aleksandry Peli, która wprowadziła
nas w świąteczny nastrój wierszem- "Wiersz Wigilijny"
o. F. Czarnowskiego. 

Kolejną wokalistką była Alicja Pieter, która zaśpiewała
piosenkę pt. "Grudniowy", a Sonia Magner "Pada
śnieg" oraz "Merry Christmas everyone". Ciekawą
aranżację "Do szopy, hej pasterze” zaprezentował
Paweł Kubulus, który wraz z opiekunem zajęć, panem
Stanisławem Sroką, zagrał tę kolędę na gitarze
elektrycznej. Widownię zaskoczyła i bardzo poruszyła
Klara Baron grając na skrzypcach "Jezus malusieńki" i
śpiewając po niemiecku "Weihnachtsbäckerei".
Występ został nagrodzony gromkimi brawami.

Wieczór kolęd zakończyła Aleksandra Weszka
prezentując piosenkę "Przekażcie sobie znak pokoju".
W podziękowaniu za występ uczestnicy oraz ich
opiekunowie otrzymali drobne upominki, a publiczność
nagrodziła artystów gorącymi oklaskami. Do
„Wieczoru Kolęd“ swoich wychowanków przygotowali
nauczyciele: M. Chmaj, A. Karwata, A. Buryan, B.
Fulczyk,  W. Sanocki i S. Sroka. Na zakończenie
uroczystości prowadzące zaprosiły wszystkich do
MDK na Koncert Noworoczny.

Aleksandra Pela, Weronika Rasińska

P. Kubulus i S. Sroka
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Anielski konkurs
    "Anioł- 2015" to konkurs plastyczny, który odbył się
w MDK w grudniu i w styczniu. Jego celem była
promocja uzdolnionych plastycznie młodych twórców,
stworzenie im możliwości prezentacji oraz konfrontacji
i wymiany doświadczeń, a także poznanie ikonografii
związanej z aniołami oraz  symbolicznego i
alegorycznego przedstawienia sztuki dawnej.
      Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie
aniołów w formie płaskiej lub przestrzennej. Anioł w
formie płaskiej mógł mieć postać rysunku, akwareli lub
formę wypukłą jak np: naklejanki, mozaiki,  witraże i
inne. Zaś anioły przestrzenne mogły być wykonane z
dowolnych materiałów,  z ograniczeniem w przedziale
wysokości: od 15 do 50 cm.  Z roku na rok konkurs
cieszy się coraz większym zainteresowaniem i coraz
wyższy jest jego poziom. Otrzymujemy bardzo dużo
ciekawych prac i jury ma trudne zadanie wybierając
najlepsze z nich - powiedziała Bogusława Trzcińska
jurorka. W tym roku zaskoczył mnie np. anioł z
metaloplastyki  - dodała.

     Na konkurs wpływają prace w wielu ciekawych
technikach, zarówno płaskich, jak i przestrzennych.
Uczestnicy wykorzystują też różne materiały do
tworzenia swoich aniołków. W tym roku taki
nietypowe i ciekawe aniołki powstały np. ze starej
książki czy kostek cukru- dodaje Marta Ziębicka-
Osmelak, druga z jurorek. Konkurs podzielony był też
na kategorie wiekowe: szkoła podstawowa -klasy I do
III i IV do VI oraz gimnazjaliści. Prace należało złożyć
do 18 grudnia 2015r., natomiast rozstrzygnięcie
konkursu nastąpiło 20 stycznia 2016r.
    Na konkurs wpłynęło 75 prac płaskich i  ponad 160
przestrzennych. Wzięło w nim udział 17 placówek z
Rudy Śląskiej i miast ościennych. Jury podkreśliło, że
poziom konkursu był bardzo wysoki. Przyznano wiele
nagród i wyróżnień we wszystkich kategoriach
wiekowych. Wręczenie nagród  laureatom oraz
wystawa pokonkursowa odbyły się podczas uroczystej
Gali 20 stycznia.
                                                          Karolina Kilarska

Wyniki konkursu w kategorii "PRACE PŁASKIE"
Kategoria wiekowa S. P, - kl. I –III:
DOMINIKA OSTROWSKA kl. III,  S. P. 7: „ANIOŁ
NARCIARZY"
FILIP BUCZYŃSKI kl. III,  S. P. 14: „ANIOŁ POKOJU”
MICHALINA DASZEK kl. III,  S. P. 14:
,,DESZCZOWY ANIOŁ"
ZOFIA KUCHARSKA kl. III b,  S. P. 14: „ANIOŁ
NOCY”
ALICJA BORTA kl. II b,  S. P. 20
Kategoria wiekowa S. P, - kl. IV –VI:
SANDRA KURIATA, kl. VI,  Miejsko_Gminny
Ośrodek Kultury w Kietrzu: „WOJOWNICZY ANIOŁ”,
JOANNA GOLKA,  kl. VI c, S.P. 18 ,
KINGA PASOWSKA,  kl. IV b,  S. P. 14: „ANIOŁ
TĘCZOWY”;
EWA BALEWSKA,  kl. IV ,  S. P. 14: „ BŁĘKITNY
ANIOŁ”;
Kategoria wiekowa: gimnazja:
DOMINIKA BRYŁA; Gimnazjum Nr 9: „ANIOŁ
NIEDOLI” 
WERONIKA MAKOLA; Gimnazjum Nr 9: „ANIOŁ ZE
ZŁAMANYM SKRZYDŁEM”,
MARTA STEFAŃSKA; ZSO nr 3 - Gimnazjum Nr 10:
„ANIOŁ ZE ZŁAMANYM SKRZYDŁEM”,

Laureaci AB
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Jubileuszowy Przegląd Dziecięcych 
i Młodzieżowych Zespołów Jasełkowych

   W tym roku już po raz XX odbył się Przegląd
Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów
Jasełkowych. Impreza organizowana jest przez
Młodzieżowy Dom Kultury i Muzeum Miejskie w
Rudzie Śląskiej. 

   Celem Przeglądu jest - przede wszystkim -
kultywowanie zwyczaju  przedstawień jasełkowych,
nieodłącznie związanych z obchodami Świąt Bożego
Narodzenia i tradycją teatru ludowego na Górnym
Śląsku. Organizatorzy Konkursu pragną, by stanowił
on zachętę do podejmowania zajęć zespołowych,
dających dzieciom i młodzieży możliwość
kształtowania i rozwijania uzdolnień i zainteresowań w
wielu kierunkach: dramatycznym, muzycznym,
plastycznym – jak czytamy w regulaminie konkursu.
    12 i 13 stycznia  br. w naszym MDK odbył się
przegląd konkursowy zespołów jasełkowych.
Zaprezentowało się 19 zespołów z 19 rudzkich
placówek.

     Wystąpiło 400 wykonawców,  w tym aktorzy i
członkowie zespołów wokalno-muzycznych. Wśród
prezentowanych przedstawień znalazły się m. in.
tradycyjne jasełka, jasełka w gwarze śląskiej oraz
współczesne wersje przedstawień jasełkowych. 
   Jury w składzie: Ewelina Pieczka- etnograf z
Muzeum Miejskiego im. M. Chroboka, Danuta
Skudlik- nauczyciel katechezy, Jerzy Mazurek -
wicedyrektor i  nauczyciel w Młodzieżowym Domu
Kultury w Rudzie Śląskiej. 
     Komisja oceniająca pokreśliła, że poziom
tegorocznych jasełek był bardzo wyskoki. Nagrody
przyznawane były w kategoriach wiekowych. W
kategorii "przedszkole" przyznano 2 nagrody i 3
wyróżnienia w kategorii "szkoła podstawowa" 2
nagrody i 1 wyróżnienie, a w kategorii "gimnazjum i
szkoły ponadgimnazjalne" nagrodzono 4 zespoły i
przyznano 12 wyróżnień. 

Aleksandra Pela, Weronika Rasińska

JasełkaJasełka AKAK


