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CHOSZCZNO. Wczoraj w Choszczeńskim Domu Kultury odbyła się piąta edycja Festiwalu Piosenki
Niebanalnej &bdquo;W stronę wrażliwości&rdquo;. Wśród laureatów znaleźli się również KAMIL BAJAN i
MACIEJ KAROLEWICZ (na zdjęciu) ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suliszewie.

Przez scenę Choszczeńskiego
Domu Kultury przewinęło się prawie 40 wykonawców z dziewięciu placówek
województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego. Jedni indywidualnie
próbowali swoich sił, inni w duetach, a trafiały się też formacje
kilkuosobowe.
Przed występem prawie wszyscy zapewniali, że ich
piosenka jest wyjątkowo niebanalna. Tu trzeba podkreślić, że animatorzy
tego festiwalu nigdy konkretnie nie wskazywali utworu, który wypadałoby
wykonać, ale z założenia nie ukrywali, że liczą na wspomnianą
niebanalność, najlepiej w klimacie poetyckim, aktorskim, a nawet
kabaretowym. W pierwszych trzech edycjach przyznawany był tytuł grand
prix i ewentualne kolejne nagrody, a już od czwartej organizatorzy
zdecydowali, że nagradzać będą indywidualności w kategoriach:
umiejętności wokalne, dobór repertuaru, najciekawsza interpretacja,
oprawa i w końcu osobowość sceniczna. TOMASZ WACŁAW JABŁECKI i ARTUR
SZUBA od kilku już lat oceniają występy i to właśnie oni już w ubiegłym
roku zachwalali nowy sposób wyróżniania. &ndash; Prawie w każdej edycji wśród
wykonawców pojawiały się postacie, które mocno przykuwały uwagę widowni,
ale niekoniecznie za sprawą umiejętności wokalnych. Dziś możemy docenić
ich za jedno i za drugie &ndash; tłumaczył Szuba. Obydwaj jurorzy mocno
akcentują fakt, że FPN ma już swoją renomę, i to nie tylko w środowisku
niepełnosprawnych.
&ndash; Za wszystkie działania należą się pochwały, ale
najbardziej cieszy to, że poziom artystyczny był jeszcze solidniejszy
niż w ubiegłym roku &ndash; spuentował Jabłecki. Tym razem z jurorskiego
podsumowania najbardziej radowała się ANNA LUDWISIAK, instruktorka ze
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suliszewie. Okazuje się, że
przywiozła ze sobą dwóch wykonawców i obydwaj otrzymali główne nagrody:
KAMIL BAJAN w kategorii dobór repertuaru, natomiast MACIEJ KAROLEWICZ za
osobowość sceniczną. W pozostałych trzech laureatami zostali:
umiejętności wokalne - DARIUSZ MOMOT (ŚDS w Wałczu), oprawa &ndash; ŚDS w
Wałczu i najciekawsza interpretacja &ndash; HENRYK CIUCIURA, DARIUSZ DOMOSUD,
DARIUSZ GREMBLEWSKI (DPS w Szczecinie, na powyższym zdjęciu). Warto podkreślić, że tych
ostatnich jurorzy nagrodzili za wykonanie piosenek w całości autorskich.
Najlepsi odjechali z Choszczna z tabletami, ale dodajmy, że
organizatorzy obdzielili upominkami i okolicznościowymi statuetkami
każdego uczestnika. JOANNA CZECHOWICZ, kierownik ŚDS w Choszcznie
zamykając festiwal dziękowała wszystkim, a przede wszystkim tym
wszystkim, którzy pomogli zorganizować to przedsięwzięcie. Tu wymieniła
pracowników ŚDS, CHDK, jak również Stowarzyszenie na Rzecz Osób z
Zaburzeniami Psychicznymi &bdquo;Animus Vera&rdquo;. To ostanie wraz z gminą
sfinansowało przedsięwzięcie.
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