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W dniach 10-11 grudnia 2011 r. w Rybniku odbędzie się V Międzynarodowy Silesia Gospel Festival.
Organizatorem Festiwalu jest Śląskie Centrum Muzyczne w Rybniku oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I i
II st.im.K.i A.Szafranków i Rybnickie Centrum Kultury

Podczas V Międzynarodowych Warsztatów Gospel uczestnicy będą mieli okazję wykonywać pieśni
gospelowe, ale również gospelowe i tradycyjne kolędy. Na zakończenie koncertu finałowego usłyszymy:
&bdquo;On That Day&rdquo; (gospel), &bdquo;Jubalee&rdquo; (gospel) oraz kolędę &bdquo;Cicha
Noc&rdquo; śpiewaną w trzech językach: polskim, niemieckim i angielskim. Corocznie Gospel Festiwal w
Rybniku gromadzi w Rybnickim Centrum Kultury ok.160-180 wykonawców na scenie oraz licznie
zgromadzoną publiczność na widowni. To wspaniała integracja artystów i publiczności, organizatorzy
zapraszają także do współpracy Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rybniku.

Kierownictwo artystyczne festiwalu:
Norbert Blacha - wykładowca w Instytucie Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej im. K.
Szymanowskiego w Katowicach i Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie, kompozytor i
aranżer.
Międzynarodowe Warsztaty Gospel poprowadzą:
Gabriela Gąsior - utalentowana wokalistka, kompozytorka, aranżerka i dyrygentka;
Adam Kosewski - kompozytor, aranżer, wokalista, pianista i dyrygent.
Oprawa Muzyczna Warsztatów:
Kamil Barański - klawiszowiec, pianista, muzyk sesyjny i producent muzyczny;
Wojciech Świerczyna - gitarzysta, muzyk sesyjny i pedagog.
Słowo wiążące:
ks. dr hab. Grzegorz Pożniak - muzykolog z Uniwersytetu Opolskiego.
Gość honorowy Festiwalu:
prof. Andrzej Schmidt - polski historyk jazzu.

PROGRAM
Międzynarodowe Warsztaty Gospel
10.12.2011 (sobota) - PSM I i II ST.im.K.i A.Szafranków w Rybniku ul. Powstańców 27
8.00 - 9.00 - rejestracja uczestników
9.00 -11.00 - warsztaty wokalne I
11.00 - 11.30 - przerwa
11.30 - 13.30 - warsztaty wokalne II
13.30 - 14.30 - przerwa obiadowa
14.30 - 16.30 - warsztaty wokalne III
16.30 - 17.00 - przerwa
17.00 - 19.00 - warsztaty wokalne IV
Międzynarodowe Warsztaty Gospel
12.12.2011 (niedziela) - Rybnickie Centrum Kultury, Rybnik ul. Saint Vallier 1
10.00 - 12.00 - warsztaty wokalne V
12.00 -13.00 - przerwa obiadowa
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13.00 -15.30 - warsztaty wokalno-instrumentalne VI (próba generalna)
15.30 -16.00 - przerwa
16.00 -18.15 - warsztaty wokalno-instrumentalne VII ( próba generalna)
18.15 -18.45 - przerwa
18.45 - chórzyści - gotowość wyjścia na scenę (obowiązuje czarny kolor, długie rękawy, długie spódnice
lub spodnie).
19.00 - KONCERT FINAŁOWY FESTIWALU z udziałem wszystkich uczestników Warsztatów Wokalnych
oraz zaproszonych artystów:
1. Zespół wokalno - instrumentalny C.D.N. - kierownictwo muzyczne Norbert Blacha.
2. PANIE i PANOWIE - kierownictwo artystyczne Aleksandra Orzechowska-Niedziela. Gościnnie z grupą
Panie i Panowie wystąpi SABINA JESZKA - finalistka III edycji Mam Talent.
3. Zespół wokalny MIRAŻ - kierownictwo muzyczne Elżbieta Biskup.
4. Chór Gospel ENJOY z Dorsten ( Niemcy ) - kierownictwo muzyczne Christian Loer.
5. Uczestnicy Międzynarodowych Warsztatów Gospel - to młodzież, studenci oraz osoby dorosłe, fani
muzyki gospel i kolęd o charakterze gospelowym - tworzą chór i integrują się z artystami, muzykami
zaproszonymi do współpracy.
Bilety na KONCERT FINAŁOWY w cenie - 20 zł do nabycia w kasie Rybnickiego Centrum Kultury
www.kultura.rybnik.pl
Warunkiem uczestnictwa w Międzynarodowych Warsztatach Gospel jest dokonanie opłaty za Warsztaty
w terminie do dnia 5 grudnia 2011 r. w kwocie 50 zł. przelewem na konto organizatora:
Bank Pekao S.A. o/Rybnik ul.3 Maja 8
NR 67 1240 4357 1111 0000 5312 5886 tytułem: Warsztaty Gospel - Imię i Nazwisko
oraz przesłanie zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty na adres e-mail: /**/ilona-kargul@o2.pl /**/Adres
poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona
obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. /**/
UWAGI:
Osoby, które dokonają rejestracji z wpłatą akredytację otrzymają maila z potwierdzeniem przyjęcia na
Warsztaty. Opłata za uczestnictwo nie podlega zwrotowi.
Istnieje możliwość negocjacji opłaty dla grup powyżej 10 osób.
Materiały nutowe są wliczone w cenie akredytacji.
Osoby poniżej 14 roku życia mogą uczestniczyć w Warsztatach jedynie z pełnoletnią osobą
towarzyszącą, która będzie sprawowała opiekę podczas Warsztatów oraz Koncertu Finałowego. W
zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz numer kontaktowy do opiekuna. Osoby niepełnoletnie
chcące wziąć udział w Warsztatach powinni w dniu rozpoczęcia Warsztatów dostarczyć pisemną zgodę
rodziców bądź opiekunów prawnych na uczestnictwo w Warsztatach. Uczestnicy Warsztatów zaopatrują
się w wodę mineralną. Na terenie Szkoły Muzycznej jest czynny bufet szkolny.
KONTAKT:
Biuro Festiwalu: 44-200 Rybnik ul. Karłowicza 2B/4
tel.fax/ 32/42 244 34 tel. kom. 601 837 815
e-mail: /**/ilona-kargul@o2.pl /**/Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami
spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. /**/
www.republika.pl/centrummuzyczne
źródło:http://www.podprad.pl
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