X MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL CHÓRÓW "GAUDE CANTEM" 

miejsce: Bielsko-Biała i miejscowości powiatu bielskiego i cieszyńskiego

data: 16-19 października 2014

sekretariat imprezy:
Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 8
tel. 33-812-69-08, 33-822-05-93
fax 33-812-33-33
e-mail: gaudecantem@gmail.com
www.gaudecantem.pl
Historia festiwalu Gaude Cantem sięga 1996 roku. Wtedy to po raz pierwszy w Oświęcimiu odbyła się pod tą nazwą impreza chóralna, dodatkowo określana jako Święto Pieśni. Jednym z jej głównych pomysłodawców i organizatorów był ówczesny prezes bielskiego oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr - Kazimierz Fober (1919-2002). W kolejnych latach impreza ulegała licznym przeobrażeniom. W 1999 r. została przeniesiona do Bielska-Białej i tu odbywa się do chwili obecnej. Zmieniały się regulaminy, programy i uczestnicy. Zawsze jednak najważniejszym celem pozostawało upowszechnianie muzyki chóralnej i dzielenie się radością płynącą ze wspólnego śpiewu.

Największy przełom w historii Gaude Cantem - podkreślony przez prowadzoną od nowa numerację - miał miejsce w 2005 roku. Od tej pory najważniejszą częścią imprezy jest konkurs z udziałem zespołów polskich i zagranicznych, ale w programie tradycyjnie nie brakuje koncertów niekonkursowych. Ostatnie dwa lata wzbogaciły program festiwalu o działania edukacyjne, takie jak warsztaty dla zainteresowanych zespołów oraz seminarium dla dyrygentów. Bardzo ważnym punktem najnowszych edycji Gaude Cantem jest również koncert inauguracyjny, podczas którego z udziałem profesjonalnych solistów i orkiestry prezentowane są utwory przygotowane przez uczestników warsztatów. Tak będzie również w tym roku. Tegoroczną nowość stanowi Przegląd Chórów Seniora, organizowany równolegle z konkursem, którego stawką jest Grand Prix festiwalu. Innowacje były możliwe m.in. dzięki temu, że w 2014 r. impreza otrzymała dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Łącznie w X Międzynarodowym Festiwalu Gaude Cantem wezmą udział 24 zespoły, które wystąpią w 11 koncertach, w tym dwóch konkursowych, w Bielsku-Białej oraz pięciu miejscowościach powiatów bielskiego i cieszyńskiego. Już piąty rok z rzędu wszystkie prezentacje konkursowe oraz koncert finałowy odbędą się w znakomitej sali Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej. Za całość od strony organizacyjnej odpowiadają - tak samo jak podczas wszystkich dotychczasowych edycji imprezy - Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Bielsku-Białej i Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej. 
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Niedzielnym koncertem (19 października), w czasie którego zostały ogłoszone wyniki konkursu, zakończył się w Bielsku-Białej X Międzynarodowy Festiwal Chórów im. Kazimierza Fobera "Gaude Cantem" (16-19 października 2014).

Pierwsze dwa dni imprezy (16-17 października) wypełniły warsztaty, w których uczestniczyły chóry z Katowice, Gdowa i Mazańcowic oraz słuchacze Podyplomowych Studiów Chórmistrzowskich w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Zajęcia prowadzili prof. Elżbieta Wtorkowska z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i prof. Benedykt Błoński z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a zwieńczeniem dwudniowej pracy był koncert inauguracyjny festiwalu w piątkowy wieczór (17 października) w kościele św. Maksymiliana Kolbego w Bielsku-Białej. W jego trakcie połączone chóry (ok. trzystu śpiewaków), wraz z Bytomską Orkiestrą Gorczyckiego i solistami, wykonały utwory Mozarta i Bacha. Wtedy również miało miejsce prapremierowe wykonanie hymnu festiwalu "Śpiewaj radośnie", skomponowanego przez Mirosława Gałęskiego.

Programową nowością festiwalu był także konkursowy Przegląd Chórów Seniora (17 października), w którym wzięło udział 7 zespołów. I miejsce zajął Polski Zespół Śpiewaczy Harfa z Trzyńca w Republice Czeskiej (dyr. Cezary Drzewiecki), n a II miejscu uplasowały się ex aequo Echo z Bielska-Białej (dyr. Teresa Adamus) i Echo z Zebrzydowic (dyr. Jadwiga Sikora).

W konkursie głównym (18 października) wzięło udział 10 zespołów. Były one oceniane przez jury, któremu przewodniczył prof. Ryszard Handke. Grand Prix zdobył Chór Medici Cantantes Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu pod dyrekcją Agnieszki Franków-Żelazny. Złotymi Dyplomami jury uhonorowało: Chór Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (dyr. Jan Borowski) i Chór Mieszany Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Głubczycach (dyr. Tadeusz Eckert). Identyczny werdykt przedstawiło również nieoficjalne jury, złożone z uczestników seminarium dla dyrygentów, które drugi rok z rzędu odbyło się w czasie festiwalu. Sobotni wieczór wypełniły niekonkursowe koncerty w Bielsku-Białej, Godziszce, Małych Kozach, Jasienicy, Wilkowicach i Zebrzydowicach, w których oprócz chórów konkursowych wzięły udział 4 zespoły z województw śląskiego i małopolskiego.

Głównym organizatorem festiwalu jest Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Bielsku-Białej, wspomagany przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej. Wśród organizatorów są m.in.: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej, gdzie w znakomitych warunkach miały miejsce przesłuchania konkursowe i koncert laureatów oraz parafie i domy kultury, na terenie których odbyły się niekonkursowe koncerty. Dyrektorem artystycznym i organizacyjnym festiwalu jest Krzysztof Przemyk, prezes bielskiego oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, równocześnie dyrygent chóru Hejnał w Mazańcowicach.
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PROTOKÓŁ JURY Z KONKURSU CHÓRÓW,
który odbył się w Bielsku-Białej w dniu 18 października 2014 r.
w ramach X Międzynarodowego Festiwalu Chórów “Gaude Cantem".

Jury w składzie:
1. prof. dr hab. Ryszard Handke- przewodniczący
2. prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska - członek
3. prof. dr hab. Marcin Tomczak - członek
4. dr hab. Włodzimierz Siedlik - członek
5. dr Solon Kladas - członek
6. mgr Piotr Żółty - sekretarz


Po przesłuchaniu jedenastu zgłoszonych do konkursu chórów w następujących kategoriach: chóry młodzieżowe, chóry kameralne, chóry akademickie i chóry mieszane, jury przedstawia następujące wyniki:

1. Zespół Wokalny Bi-Bi Singers z Bielska-Białej pod dyrekcją Dominiki Jurczyk-Gondek uzyskał dyplom brązowy w kategorii chórów kameralnych (69 punktów); 
2. Grupa Wokalna Camerton z Łazisk Górnych pod dyrekcją Ewy i Grzegorza Kaczmarczyków uzyskała dyplom brązowy w kategorii chórów mieszanych (69 punktów); 
3. Bel-Canto z Rybnika pod dyrekcją Lidii Blazel-Marszolik uzyskał dyplom brązowy w kategorii chórów młodzieżowych (73 punkty); 
4. Chór Kameralny Animato z Pawłowic pod dyrekcją Małgorzaty Lucjan uzyskał dyplom srebrny w kategorii chórów mieszanych (76 punktów); 
5. Chór Łańcuckiej Fary z Łańcuta pod dyrekcją Michała Horodeckiego uzyskał dyplom srebrny w kategorii chórów mieszanych (79 punktów); 
6. Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pod dyrekcją Michała Brożka uzyskał dyplom srebrny w kategorii chórów akademickich (83 punkty); 
7. Chłopięcy Chór Pueri Cantores Sancti Nicolai z Bochni pod dyrekcją ks. Stanisława Adamczyka i Bożeny Wojciechowskiej uzyskał dyplom srebrny w kategorii chórów młodzieżowych (84 punkty);
8. Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pod dyrekcją Michała Brożka uzyskał dyplom srebrny w kategorii chórów mieszanych (86 punktów); 
9. Chór Mieszany Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Głubczycach pod dyrekcją Tadeusza Eckerta uzyskał dyplom złoty w kategorii chórów mieszanych (91 punktów); 
10. Chór Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej pod dyrekcją Jana Borowskiego uzyskał dyplom złoty w kategorii chórów akademickich (95 punktów); 
11. Chór Medici Cantantes Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu pod dyrekcją Agnieszki Franków-Żelazny uzyskał dyplom złoty w kategorii chórów akademickich (98 punktów). 


Jury postanowiło przyznać następujące wyróżnienia i nagrody:

1. Puchar Starosty Powiatu Bielskiego i nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł dla najlepszego chóru młodzieżowego otrzymuje Chłopięcy Chór Pueri Cantores Sancti Nicolai z Bochni pod dyrekcją ks. Stanisława Adamczyka i Bożeny Wojciechowskiej; 
2. Puchar ks. Biskupa Romana Pindla, Ordynariusza Diecezji Bielsko-Żywieckiej i nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł za najciekawszą interpretację utworu o charakterze sakralnym otrzymuje Chór Medici Cantantes Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu pod dyrekcją Agnieszki Franków-Żelazny za wykonanie utworu Marcina Tadeusza Łukaszewskiego pt. “De profundis"; 
3. Puchar ks. Biskupa Pawła Anweilera, Zwierzchnika Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł za najciekawszą interpretację utworu kompozytora polskiego otrzymuje Chór Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej pod dyrekcją Jana Borowskiego za wykonanie utworu Pawła Łukaszewskiego pt. “Beatus vir sanctus Martinus"; 
4. Puchar Prezesa Oddziału Bielskiego PZChiO i nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł dla najlepszego chóru Oddziału Bielskiego PZChiO otrzymuje Chór Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej pod dyrekcją Jana Borowskiego; 
5. Nagrodę pieniężną w wysokości 1300 zł za najciekawszą kreację artystyczną festiwalu otrzymuje Chór Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej pod dyrekcją Jana Borowskiego za wykonanie utworu Eriksa Esenvaldsa pt. “Stars"; 
6. Puchar i nagrodę pieniężną w wysokości 700 zł dla najlepszego dyrygenta festiwalu otrzymuje Pani Agnieszka Franków-Żelazny, dyrygent Chóru Medici Cantantes Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. 


Jury postanowiło przyznać następujące nagrody główne: 

1. Nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł za zajęcie drugiego miejsca w kategorii chórów akademickich otrzymuje Chór Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej pod dyrekcją Jana Borowskiego; 
2. Nagrodę pieniężną w wysokości 2500 zł za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii chórów mieszanych otrzymuje Chór Mieszany Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Głubczycach pod dyrekcją Tadeusza Eckerta; 
3. Nagrodę pieniężną w wysokości 2500 zł za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii chórów akademickich otrzymuje Chór Medici Cantantes Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu pod dyrekcją Agnieszki Franków-Żelazny; 
4. Grand Prix konkursu, Puchar Prezydenta Miasta Bielska-Białej i nagrodę pieniężną w wysokości 5000 zł otrzymuje Chór Medici Cantantes Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu pod dyrekcją Agnieszki Franków-Żelazny. 


Jury po wysłuchaniu wszystkich zespołów uczestniczących w festiwalu pragnie podkreślić wysoki poziom oraz bogaty i interesujący repertuar przedstawiony podczas prezentacji konkursowych. W obecnym festiwalu zostało wykonanych na wysokim poziomie wiele znaczących kompozycji polskich twórców. Jury pragnie podziękować i pogratulować udziału wszystkim dyrygentom oraz ich zespołom. 

Jury pragnie podkreślić wysoki i profesjonalny poziom organizacji festiwalu oraz znakomite warunki, będące efektem zaangażowania władz miasta, regionu, władz kościelnych i dyrekcji Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej.

Szczególne podziękowania Jury kieruje pod adresem dyrektora festiwalu Pana Krzysztofa Przemyka, będącego spiritus movens tego niezwykłego wydarzenia artystycznego.
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PROTOKÓŁ JURY Z PRZEGLĄDU CHÓRÓW SENIORA,
który odbył się w Bielsku-Białej w dniu 17 października 2014 w ramach 
X Międzynarodowego Festiwalu Chórów “Gaude Cantem"

Jury w składzie:
1. ks. prof. dr hab. Antoni Reginek - przewodniczący
2. prof. dr hab. Marcin Tomczak - członek
3. mgr Andrzej Kucybała - członek
4. mgr Piotr Żółty - sekretarz


Po przesłuchaniu siedmiu zgłoszonych do konkursu chórów Jury przedstawia następujące wyniki: 

1. Żywiecki Chór Akord z Żywca pod dyrekcją Michała Szarca uzyskał dyplom brązowy (60 punktów); 
2. Chór Mieszany im. Stanisława Moniuszki przy MDK w Czechowicach-Dziedzicach pod dyrekcją Dariusza Nurzyńskiego uzyskał dyplom brązowy (62 punkty); 
3. Chór Męski Harfa z Bielska-Białej pod dyrekcją Anny Ostrowskiej uzyskał dyplom srebrny (79 punktów); 
4. Misyjno-Bazylikowy Chór św. Grzegorza przy Bazylice oo. Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach pod dyrekcją Beaty Rąby-Tomicy uzyskał dyplom srebrny (85 punktów); 
5. Chór Mieszany Echo z Zebrzydowic pod dyrekcją Jadwigi Sikory zajął ex aequo drugie miejsce, uzyskał dyplom złoty oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł (92 punkty); 
6. Chór Mieszany Echo z Bielska-Białej pod dyrekcją Teresy Adamus zajął ex aequo drugie miejsce, uzyskał dyplom złoty oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł (92 punkty); 
7. Polski Zespół Śpiewaczy Hutnik z Trzyńca w Republice Czeskiej pod dyrekcją Cezarego Drzewieckiego uzyskał dyplom złoty, Puchar za zajęcie I miejsca oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1200 zł (95 punktów). 


