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Jakub Tokarski z The voice of Students - laureat konkursu "7 pytań do D.
Garretta " na niezwykłym koncercie i spotkaniu z Davidem Garrettem! 

Spotkanie z Garrettem

W tym wydaniu gazetki Jakub Tokarski zaprasza na fotorelację
 z niezwykłego spotkania ze światowej sławy skrzypkiem Davidem Garrettem
oraz  z jego koncertu 25 października 2017 roku  w Krakowie.

Jakub Tokarski
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Wrażenia Jakuba i jego Mamy po spotkaniu i koncercie niezwykłego artysty 

25 października 2017 roku byłem na
koncercie znanego skrzypka Davida
Garretta. Przed koncertem
uczestniczyłem w spotkaniu z nim.
Czekając na panią menadżer przed
Tauron Areną, trochę się
denerwowałem. Gdy przyszła dała
nam identyfikatory i zabrała do
miejsca, w którym miał być wywiad.
David Garrett gdy się pojawił,
przywitał się z nami i zaczęliśmy
rozmawiać. Był tam operator który
całą rozmowę filmował. Kiedy
przyszła pora na moje pytania, to
bałem się że się pomylę, ale udało mi
się. David Garrett się uśmiechnął, bo
bez tłumacza zrozumiał, część
mojego pytania. Na końcu zrobiliśmy
sobie pamiątkowe zdjęcia i poszliśmy
na widownię. Bardzo mi się podobało
to spotkanie, bo pierwszy raz w życiu
mogłem porozmawiać z tak sławną
osobą i uścisnąć jej dłoń . Jakub

Dzięki Junior Media miałam
możliwość uczestniczyć w koncercie
Davida Garretta poprzedzonym
spotkaniem z muzykiem. Wywiad ze
skrzypkiem to było miłe, kameralne
spotkanie bez  poczucia, że jest to tak
wielka gwiazda, bo zarówno on jak i
jego menadżerowie są bardzo
przyjaźni. Koncert był fantastyczny.
Nie znałam wcześniej tego artysty, ale
muszę przyznać, że robi ogromne
wrażenie, poza tym muzyka jaką
wykonuje jest tak różnorodna - od
Czajkowskiego do Led Zeppelin,
oczywiście w charakterystycznej
aranżacji. Zainteresował mnie i chcę
poznać  jego inne kompozycje. Przed
koncertem, gdy zajęliśmy miejsca na
widowni, widząc nasze identyfikatory
i to że wracamy zza kulis, pytano nas,
w jaki sposób nam się udało spotkać
z artystą? Junior Media to świetna
sprawa. Działajcie dalej. Mama Jakuba
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Fotorelacja z koncertu Davida Garretta w Krakowie 

4 pory roku Koncert 1

Muzycy Garretta

Koncert2

David Garrett to niezwykły skrzypek
koniecznie posłuchajcie jego muzyki:)

Jakub Tokarski Jakub Tokarski

Jakub Tokarski

Jakub Tokarski
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Fotorelacja z wywiadu Jakuba Tokarskiego z niezwykłym skrzypkiem Davidem
Garrettem

. .

. .

. .

. .



www.gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska | Numer 13 11/2017 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL The voice of Students

.

Kuba jeszcze raz Gratulacje !!! Cieszymy się, że junior dziennikarz z naszej
redakcji ze Szkoły Podstawowej w Zalasiu zdobył tak prestiżową nagrodę -
wywiad ze światowej sławy skrzypkiem i udział w jego koncercie !!!
Przeżyłeś niesamowitą przygodę :) 
Dziękujemy, że Ty i Twoja Mama podzieliliście się swoimi wrażeniami po
spotkaniu z Davidem Garrettem na łamach naszej gazetki.

The voice of Students wraz z opiekunem R.Wciślak

.


