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Kuba jako Laureat Konkursu zdobył aż 10 punktów na konto naszej redakcji !
Dziękuję także pozostałym uczestnikom konkursu, którzy tym razem nie
znaleźli się w gronie zwycięzców, ale zdobyli po 3 cenne punkty na konto
naszej redakcji za udział w konkursie, a są to: Angelika Skoczylas, Helena
Łytek, Patryk Ołdak, Julia Biroś.  Gratuluję młodzi Junior Dziennikarze zapału
i życzę powodzenia w dalszych konkursach. Opiekun redakcji -  R.Wciślak

.

Kuba Tokarski został
Laureatem Konkursu "7 pytań
do Davida Garretta" 
i wygrał podwójny bilet na
jego koncert w Krakowie
25.10.2017  oraz możliwość
przeprowadzenia wywiadu
 z artystą przed koncertem.
Kuba zada 2 z tych 7 pytań,
które wymyślił na konkurs.
Kuba będzie rozmawiał z D.G.
po polsku w obecności
tłumacza i profesjonalnych
kamer !!! Gratulacje !!!

Jakub Tokarski z naszej redakcji jako Laureat Konkursu pojedzie na koncert
Davida Garretta w Krakowie  i  przeprowadzi  z nim wywiad na żywo !!!

źródło:juniormedia
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Ciekawostki  związane z Davidem Garrettem - cz.1

1.Utalentowany muzyk ma na swoim
koncie przygodę z modelingiem -
pracę dla magazynu Vogue, marki
Armani oraz na wybiegach The
Fashion Week. Swój wielowymiarowy
talent gwiazdor realizuje również w
aktorstwie. W 2013 roku artysta wcielił
się w tytułową rolę
dziewiętnastowiecznego skrzypka
Niccolò Paganiniego w filmie
"Paganini: Uczeń diabła".

2.Pomimo klasycznego wykształcenia
niemiecki skrzypek jest fanem muzyki
rockowej. Dlatego też między innymi
utwory takich zespołów jak m.in.:
Metallica, Led Zeppelin, Nirvana, U2
chętnie interpretuje podczas swoich
koncertów.

3.Skrzypek po koncercie w London's
Barbican Hall w 2008 roku
niefortunnie upadł niszcząc skrzypce
z 1772 roku za milion dolarów! 

David obecnie gra obecnie na
instrumencie z 1716 roku, na
egzemplarzu wykonanym przez
najsłynniejszego włoskiego lutnika,
Antonio Stradivari.
4.28 maja 2008 roku David Garrett
znalazł się w Księdze Rekordów
Guinnessa dzięki najszybszemu na
świecie wykonaniu utworu "Lot
Trzmiela", w niecałe 66 sekund

5.Skrzypek jest absolwentem Julliard
School w Nowym Jorku (Nowy Jork,
USA).

6.Garrett urodził się w 1980 roku w
niemieckim Akwizgranie. Jest synem
amerykańskiej prima baleriny i
niemieckiego prawnika.Pierwsze
skrzypce dostał od rodziców w wieku
4 lat. Rok później wygrał swój
pierwszy konkurs, a trzy lata później
dawał koncerty.
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Gdy w wieku jedenastu lat Garrett
trafił pod skrzydła Deutsche
Grammophon, prestiżowej niemieckiej
wytwórni płytowej, grywał już na
stradivariusie podarowanym mu przez
Richarda von Weizsäckera,
ówczesnego prezydenta Niemiec. Dziś
w posiadaniu Garretta są jeszcze dwa
cenne instrumenty, kupione już za
własne pieniądze.

W wieku 15 lat zadebiutował albumem
„Mozart: Violinkonzerte”. W tym
czasie miał już za sobą występy na
najważniejszych festiwalach
muzycznych. Grał na nich pod okiem
Zubina Mehty, wybitnego
hinduskiego dyrygenta. Gdy tylko
osiągnął pełnoletność, spakował
swoje rzeczy i przeprowadził się do
Nowego Jorku

Źródło- internet .
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David Garret- ciekawostek ciąg dalszy :)

1.David nie ma kontroli nad sobą
kiedy chodzi o ... czekoladę !!!
Pewnego razu kiedy odwiedzał
rodziców w Niemczech udał się do
swojej sypialni z dzieciństwa.
Zobaczył tam tabliczkę czekolady.

Nie mógł się jej oprzeć i nie patrząc
na datę  oczywiście zjadł ją. Data
ważności tej czekolady  to był rok
1998  a on zjadł ją w 2011 !!!
Widać, że czekolada dla niego nawet
przeterminowana to wielka pokusa.

2. David jako dziecko  już w wieku 7
lat został  muzykiem ulicznym. 
Zdarzyło się to podczas wycieczki do
Włoch. Rodzice nie chcieli kupić mu
zabawki, którą zobaczył na wystawie.
Wziął futerał ze skrzypcami ustawił
się koło sklepu i w ciągu godziny
zarobił na zabawkę:) 
Pamiętajcie warto marzyć i wytrwale
dążyć do spełnienia swoich marzeń w
życiu!!!

(źródło ciekawostek o D.G.-internet)

Źródło - internet
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źródło:pixabay


