XI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL CHÓRÓW "GAUDE CANTEM" 

miejsce: Bielsko-Biała i miejscowości powiatu bielskiego i cieszyńskiego

data: 15-18 października 2015

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

Międzynarodowy Festiwal Chórów Gaude Cantem jest organizowany rokrocznie od dziewiętnastu lat, ale dopiero od 2005 roku w obecnej formule festiwalu, którego głównym punktem programu jest konkurs międzynarodowy. Do tej pory w Gaude Cantem uczestniczyło ponad 180 zespołów z Czech, Estonii, Łotwy, Niemiec, Rosji, Słowacji, Słowenii, Ukrainy, Węgier, Włoch i Polski. W tym roku w imprezie weźmie udział 25 chórów, spośród których 9 będzie się ubiegało o nagrodę główną Festiwalu, a 6 o nagrody odbywającego się po raz drugi Przeglądu Chórów Seniora.
Tradycyjnie już podczas Gaude Cantem organizowane są warsztaty dla zainteresowanych chórów i seminarium dla dyrygentów. Nie zabraknie oczywiście również, jak to zawsze było do tej pory, koncertów w sobotnie popołudnie w Bielsku-Białej i kilku okolicznych miejscowościach. Festiwalowym centrum pozostaje niezmiennie od pięciu lat Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki, dysponujący świetną salą koncertową i funkcjonalnym zapleczem.
Formą muzycznego zaproszenia na wszystkie wydarzenia Gaude Cantem jest koncert inauguracyjny w jednym z bielskich kościołów. W programie oprócz kompozycji z repertuaru wielkich mistrzów (Saint-Saëns, Händel, Vivaldi, Mozart) jest także utwór "Śpiewaj radośnie", napisany przez Mirosława Gałęskiego specjalnie z myślą o bielskim Festiwalu i wykonany po raz pierwszy w ubiegłym roku. To hymn Gaude Cantem wyrażający główną ideę imprezy - niezwykłego spotkania ludzi kochających muzykę, ludzi radosnych, z ochotą dzielących się swym szczęściem ze słuchaczami.

file_0.wmf
 




file_1.wmf
 





PROTOKÓŁ JURY KONKURSU CHÓRÓW,
który odbył się w Bielsku-Białej w dniu 17 października 2015 r.
w ramach XI Międzynarodowego Festiwalu Chórów Gaude Cantem


Jury pracowało w składzie:
dr hab. Milan Kolena - przewodniczący
prof. dr hab. Benedykt Błoński - członek
prof. dr hab. Aleksandra Paszek-Trefon - członek
dr hab. Włodzimierz Siedlik - członek
dr Solon Kladas - członek
mgr Piotr Żółty - sekretarz.

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

1. Chór Dziewczęcy "Puellarum Cantus" ze Stalowej Woli, pod dyrekcją Katarzyny Pisery, uzyskał dyplom srebrny w kategorii chórów dziecięcych (81,7 punktu).

2. Rybnicki Chór Kameralny "Autograph" z Rybnika, pod dyrekcją Joanny Glenc, uzyskał dyplom srebrny w kategorii chórów mieszanych (86,3 punktu).

3. Chór Kameralny "Slavica Musa" z Knurowa, pod dyrekcją Tomasza Pawła Sadownika, uzyskał dyplom srebrny w kategorii chórów mieszanych (88 punktów).

4. Dívčí komorní sbor CZKW Třinec z Trzyńca, pod dyrekcją Zuzany Lasotovej i Jana Nowaka, uzyskał dyplom srebrny w kategorii chórów kameralnych (88,7 punktu).

5. Chór "Dominanta" Państwowej Szkoły Muzycznej II st. z Rybnika, pod dyrekcją Joanny Glenc, uzyskał dyplom złoty w kategorii chórów młodzieżowych (90 punktów).

6. Chór Kameralny "Ad Libitum" z Pszowa, pod dyrekcją Izabelli Zieleckiej-Panek, uzyskał dyplom złoty w kategorii chórów kameralnych (91 punktów).

7. Dívčí sbor "Pražská kantiléna" z Pragi, pod dyrekcją Moniki Novákovej i Lei Esserovej, uzyskał dyplom złoty w kategorii chórów jednorodnych (92,7 punktu).

8. Bielski Chór Kameralny z Bielska-Białej, pod dyrekcją Beaty Borowskiej, uzyskał dyplom złoty w kategorii chórów mieszanych (96,3 punktu).

Jury postanowiło przyznać następujące wyróżnienia i nagrody:

1. Puchar w kategorii chórów dziecięcych otrzymuje Chór Dziewczęcy "Puellarum Cantus" ze Stalowej Woli, pod dyrekcją Katarzyny Pisery.

2. Puchar Starosty Powiatu Bielskiego dla najlepszego chóru młodzieżowego otrzymuje Chór "Dominanta" Państwowej Szkoły Muzycznej II st. z Rybnika, pod dyrekcją Joanny Glenc.

3. Puchar Księdza Biskupa Romana Pindla, Ordynariusza Diecezji Bielsko-Żywieckiej, i nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł - za najciekawszą interpretację utworu o charakterze sakralnym otrzymuje Dívčí sbor "Pražská kantiléna" z Pragi, pod dyrekcją Moniki Novákovej i Lei Esserovej, za wykonanie "Salve Regina" Javiera Busto.

4. Puchar Księdza Biskupa Pawła Anweilera, Zwierzchnika Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, i nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł - za najciekawszą interpretację utworu kompozytora polskiego otrzymuje Bielski Chór Kameralny z Bielska-Białej pod dyrekcją Beaty Borowskiej za wykonanie "Sub tuum praesidium" Henryka Jana Botora.

5. Puchar Prezesa Oddziału Bielskiego PZChiO i nagrodę pieniężną w wysokości 600 zł dla najlepszego chóru Oddziału Bielskiego PZChiO otrzymuje Bielski Chór Kameralny z Bielska-Białej pod dyrekcją Beaty Borowskiej.

6. Puchar i nagrodę pieniężną w wysokości 600 zł dla najlepszego dyrygenta festiwalu otrzymuje Pani Beata Borowska, dyrygent Bielskiego Chóru Kameralnego z Bielska-Białej.

Jury postanowiło przyznać następujące nagrody główne:

1. Nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii chórów młodzieżowych otrzymuje Chór "Dominanta" Państwowej Szkoły Muzycznej II st. z Rybnika, pod dyrekcją Joanny Glenc.

2. Nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii chórów mieszanych otrzymuje Bielski Chór Kameralny z Bielska-Białej, pod dyrekcją Beaty Borowskiej.

3. Nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii chórów jednorodnych otrzymuje Dívčí sbor "Pražská kantiléna", pod dyrekcją Moniki Novákovej i Lei Esserovej.

4. Nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii chórów kameralnych otrzymuje Chór Kameralny "Ad Libitum" z Pszowa, pod dyrekcją Izabelli Zieleckiej-Panek.

5. Grand Prix konkursu, Puchar Prezydenta Miasta Bielska-Białej i nagrodę pieniężną w wysokości 4000 zł otrzymuje Bielski Chór Kameralny z Bielska-Białej, pod dyrekcją Beaty Borowskiej.
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PROTOKÓŁ JURY PRZEGLĄDU CHÓRÓW SENIORA,
który odbył się w Bielsku-Białej w dniu 16 października 2015 r.
w ramach XI Międzynarodowego Festiwalu Chórów Gaude Cantem



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

Po przesłuchaniu sześciu chórów zgłoszonych do Przeglądu Chórów Seniora jury przedstawia następujące wyniki:

1. Chór Mieszany im. Stanisława Moniuszki przy MDK z Czechowic-Dziedzic, pod dyrekcją Dariusza Nurzyńskiego, uzyskał dyplom brązowy (64 punkty).

2. Chór Męski "Harfa" z Bielska-Białej, pod dyrekcją Anny Ostrowskiej, uzyskał dyplom brązowy (68 punktów).

3. Chór Mieszany Parafii św. Katarzyny z Czechowic-Dziedzic, pod dyrekcją Agnieszki Gregorczyk-Sinkowskiej, uzyskał dyplom srebrny (76 punktów).

4. Chór Mieszany "Echo" z Zebrzydowic, pod dyrekcją Jadwigi Sikory, zajął trzecie miejsce, uzyskał dyplom srebrny oraz nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł (87 punktów).

5. Chór "Antidotum" z Kielc, pod dyrekcją Ewy Robak, zajął drugie miejsce, uzyskał dyplom złoty oraz nagrodę pieniężną w wysokości 900 zł (92 punkty).

6. Chór Mieszany "Echo" z Bielska-Białej, pod dyrekcją Teresy Adamus, uzyskał dyplom złoty, wyróżnienie dla najlepszego chóru Oddziału Bielskiego PZChiO, puchar za zajęcie I miejsca oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1100 zł (94 punkty).

7. Wyróżnienie za najciekawszą interpretację utworu o charakterze sakralnym otrzymuje Chór Mieszany "Echo" z Zebrzydowic, pod dyrekcją Jadwigi Sikory, za wykonanie "Pieśni" Józefa Świdra.

8. Wyróżnienie za najciekawszą interpretację utworu kompozytora polskiego otrzymuje Chór Mieszany "Echo" z Bielska-Białej, pod dyrekcją Teresy Adamus, za wykonanie "Wesela sieradzkiego" Karola Prosnaka.

9. Wyróżnienie dla najlepszego dyrygenta festiwalu otrzymuje Pani dr Ewa Robak, dyrygent Chóru "Antidotum" z Kielc.


