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CHOSZCZNO. Na scenie piątkowej &bdquo;Wizytówki&rdquo; zaprezentowało się ponad 150 amatorów
śpiewu i tańca, którzy na co dzień uczą się tych sztuk w sekcjach działających przy Choszczeńskim Domu
Kultury. Imprezie towarzyszył świąteczny kiermasz, na którym można było kupić m.in. rękodzieła
wykonane przez uczestników z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piaseczniku i Środowiskowego Domu
Samopomocy w Choszcznie.

Zapowiadając tegoroczną &bdquo;Wizytówkę&rdquo; podkreślaliśmy, że głównym celem
tego wydarzenia jest przedstawienie klubów i sekcji działających przy
Choszczeńskim Domu Kultury. MAŁGORZATA KOZŁOWSKA, dyrektorka tej
placówki podkreśliła, że obecnie we wszystkich grupach uczestniczy ponad
260 osób. Tu miała na myśli nie tylko tych, którzy ćwiczą pod okiem
instruktorów od śpiewu, muzyki tańca, ale także m.in. plastyków i
akwarystów.
W piątkowy wieczór, jako pierwszy zaprezentował się młodzieżowy zespół
muzyczny The Freak Out. To był ich debiut na tym wydarzeniu, a
niewątpliwą ciekawostką jest to, że w ich składzie dominują dziewczyny.
Najwięcej było wokalistów i tu po kolei zaprezentowali się: WIKTORIA
KAMOLA, ALICJA FRANKOWSKA, DOMINIKA KUSZCZYŃSKA, OLIWIA LENDZION, MARIA
FIDOS, JAGODA WOLNY, SARA NOWAK, DAGMARA ŁUBIARZ, MAŁGORZATA BARANOWSKA,
AGNIESZKA WANDOCH, STEFANIA GIBASZEK, EUGENIUSZ DOBOSZ i ZDZISŁAW CYMERMAN. Część
wokalną uzupełnili panowie z grupy My, duet MAJA ANGERMAN i JULIA RAŹNIEWSKA, zespół Mirage oraz
chór Pogodna Jesień.
Najliczniejszą grupę stanowili tancerze z Zespołów Tańca Współczesnego
Sefora i Terpsychora, jak również grupy hip-hopowej. Liczną rzeszę
stanowili również amatorzy taneczno-wokalnych klimatów ludowych, czyli
Mali Stobniczanie, Kapela Ludowa Stobniczanie, Mała Kapela i Zespół
Pieśni i Tańca Stobniczanie. Pomiędzy występami przedstawiane były
pozostałe sekcje, a przede wszystkim ich instruktorzy i sukcesy, jakim
mogli się pochwalić w 2019 roku.

Warto dodać, że imprezie towarzyszył
kiermasz, na którym można było kupić świąteczne pierniki, obrazy, wyroby
ze srebra, a także rękodzieło wykonane przez uczestników z Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Piaseczniku i Środowiskowego Domu Samopomocy w
Choszcznie. Wśród widzów spotkaliśmy Ekolinka, który rozdawał ulotki
promujące kampanię dotyczącą segregowania śmieci.
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