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XIII Festiwal Nad Jeziorakiem zakoñczony sukcesem
24.07.2018.

XIII Festiwal &bdquo;Nad Jeziorakiem&rdquo; Siemiany 2018 ju¿ za nami!
W tym roku w nowej scenerii przebudowanego amfiteatru zaprezentowa³o siê wielu artystów scen polskich.
20 lipca wyst±pi³ laureat ubieg³orocznego Konkursu M³odych Talentów, Micha³ Wróblewski, z mini-recitalem, na który
z³o¿y³y siê autorskie utwory. Nastêpnie publiczno¶æ mia³a okazjê wys³uchaæ popularnych melodii w wykonaniu
zespo³u akordeonistów z zaprzyja¼nionej gminy Kose z Estonii. W programie zwi±zanym ze Stuleciem Niepodleg³o¶ci
Polski, w którym znalaz³y siê popularne utwory Agnieszki Osieckiej, Andrzeja Sikorowskiego, Marka Grechuty i innych
twórców, zaprezentowa³ siê zespó³ Grasz-Band dzia³aj±cy w Gminnym O¶rodku Kultury w Lasecznie. Publiczno¶æ
w³±czy³a siê do wspólnego ¶piewania utworów wybranych z szerokiego wachlarza najbardziej popularnych piosenek
polskich.
Gwiazd± pi±tkowego spotkania z siemiañsk± publiczno¶ci± by³a znakomita Ania D±browska, która skupi³a pod scen±
wielu swoich wielbicieli.
Do pó¼nych godzin wieczornych bawi³ publiczno¶æ kabaret &bdquo;Ciach&rdquo;.
Drugi dzieñ festiwalu rozpocz±³ siê od Konkursu Muzycznych Talentów. Grand Prix konkursu otrzyma³ zespó³
&bdquo;KAMENA&rdquo; w sk³adzie Anna Pawlak, Anna Gêstwicka, Aleksandra Ga³an, który mia³ mo¿liwo¶æ
ponownego wyst±pienia przed szerok± publiczno¶ci± na wieczornej gali. Pierwsze miejsce zdoby³a Daria D±bkowska.
Wyró¿nienia otrzymali Aleksandra Lewicka i Wojciech Wajc. Gospodarzem wieczoru by³a charyzmatyczna i niezwykle
porywaj±ca publiczno¶æ Ewa B³achnio, która zabawia³a widowniê miêdzy kolejnymi koncertami. Tradycyjnie na
festiwalu wyst±pi³ zespó³ Czerwony Tulipan.
Z wielkim aplauzem publiczno¶æ przyjê³a koncert Ani Rusowicz z zespo³em, która przywo³a³a na scenie (zarówno
stylizacj± jak i muzyk±) atmosferê lat 60. i 70.
Na siemiañskiej scenie wyst±pi³a równie¿ Ewa B³achnio z Muzikantami, która oprócz b³yskotliwej konferansjerki da³a siê
poznaæ jako sprawna wokalistka.
Prawdziw± furorê zrobi³ zespó³ De Mono, który swoim koncertem po³±czy³ pokolenia. Sztandarowe utwory zespo³u
¶piewali zarówno m³odzi jak i starsi s³uchacze. Roz¶piewana publiczno¶æ nie pozwala³a muzykom opu¶ciæ sceny,
wywo³uj±c kolejny bis.
Na zakoñczenie tegorocznej edycji Festiwalu &bdquo;Nad Jeziorakiem&rdquo; w Siemianach du¿± dawkê dobrego
humoru przekaza³ Kabaret M³odych Panów, roz¶mieszaj±c do rozpuku najbardziej zagorza³ych i wytrwa³ych wielbicieli
tego gatunku.
Organizatorzy dziêkuj± wszystkim sponsorom za wsparcie finansowe i rzeczowe Festiwalu, dziêki którym tegoroczna
edycja mog³a byæ zorganizowana na, zdaniem odbiorców Festiwalu, wysokim poziomie.
G³ównym organizatorem XIII Festiwalu &bdquo;Nad Jeziorakiem&rdquo; w Siemianach by³ Gminny O¶rodek Kultury w
Lasecznie i Urz±d Gminy I³awa, pod patronatem Wójta Gminy I³awa Krzysztofa Harmaciñskiego. Patronat honorowy
obj±³ Marsza³ek Województwa Warmiñsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin i Wojewoda Warmiñsko-Mazurski Artur
Chojecki.
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