XII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL CHÓRÓW "GAUDE CANTEM"

miejsce: Bielsko-Biała i miejscowości powiatu bielskiego i cieszyńskiego

data: 20-23 października 2016

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 200 zespołów z Czech, Estonii, Łotwy, Niemiec, Rosji, Słowacji, Słowenii, Ukrainy, Węgier, Włoch i Polski. W programie są dwa konkursy: o nagrodę główną Festiwalu oraz o nagrody odbywającego się po raz trzeci 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 sześciu lat Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki, dysponujący świetną salą koncertową i funkcjonalnym zapleczem.

Formą muzycznego zaproszenia na wszystkie wydarzenia Gaude Cantem jest organizowany w pierwszym dniu imprezy koncert inauguracyjny w jednym z bielskich kościołów. W programie oprócz kompozycji z repertuaru wielkich mistrzów jest także utwór "Śpiewaj radośnie", napisany przez Mirosława Gałęskiego specjalnie z myślą o bielskim Festiwalu. To hymn Gaude Cantem wyrażający główną ideę imprezy - niezwykłego spotkania ludzi kochających muzykę, ludzi radosnych, z ochotą dzielących się swym szczęściem ze słuchaczami.
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WYNIKI XII MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU CHÓRÓW
"GAUDE CANTEM"

PROTOKÓŁ JURY Z KONKURSU CHÓRÓW,
który odbył się w Bielsku-Białej w dniu 22 października 2016 r.
w ramach XII Międzynarodowego Festiwalu Chórów "Gaude Cantem".


Jury w składzie:
1. prof. dr hab. Aleksandra Paszek-Trefon - przewodnicząca
2. prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska - członek
3. prof. dr hab. Lidia Matynian - członek
4. mgr Piotr Żółty - sekretarz

Po przesłuchaniu dziewięciu zgłoszonych do konkursu chórów w następujących kategoriach: chóry dziecięce, chóry młodzieżowe, chóry jednorodne, chóry akademickie, chóry kameralne i chóry mieszane, Jury przedstawia następujące wyniki:
1. Chór "Brevis" z Bielska-Białej pod dyrekcją Dominiki Jurczuk-Gondek uzyskał dyplom brązowy w kategorii chórów kameralnych (62 punkty).
2. Chór "Kamerton" z Haczowa pod dyrekcją Marty Soboty uzyskał dyplom brązowy w kategorii chórów dziecięcych (70 punktów).
3. Chór Akademicki Wojskowej Akademii Technicznej z Warszawy pod dyrekcją Joanny Korczago uzyskał dyplom brązowy w kategorii chórów akademickich (74 punkty).
4. Polski Chór Mieszany "Collegium Canticorum" z Czeskiego Cieszyna pod dyrekcją Anny Szawińskiej uzyskał dyplom srebrny w kategorii chórów mieszanych (75 punktów).
5. Młodzieżowy Chór Mieszany "AVE SOL" z Bielska-Białej pod dyrekcją Leszka Pollaka uzyskał dyplom srebrny w kategorii chórów młodzieżowych (85 punktów).
6. Mešani Pevski Zbor Odmev Kamnik z Kamnika pod dyrekcją Any Smrtnik uzyskał dyplom srebrny w kategorii chórów mieszanych (88 punktów).
7. Chór Żeński "Melodia" z Nawsia pod dyrekcją Aleksandry Zeman uzyskał dyplom srebrny w kategorii chórów jednorodnych (89 punktów).
8. Moraviachor z Ostrawy pod dyrekcją Josefa Surovika uzyskał dyplom złoty w kategorii chórów mieszanych (95 punktów).
9. Chór Akademii Techniczno-Humanistycznej z Bielska-Białej pod dyrekcją Jana Borowskiego uzyskał dyplom złoty w kategorii chórów akademickich (98 punktów).

Jury postanowiło przyznać następujące wyróżnienia i nagrody:

1. Nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii chórów mieszanych otrzymuje Moraviachor z Ostrawy pod dyrekcją Josefa Surovika.
2. Wyróżnienie Katedry Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach za pielęgnowanie wielopokoleniowej tradycji śpiewaczej otrzymuje Chór Żeński "Melodia" z Nawsia pod dyrekcją Aleksandry Zeman.
3. Puchar Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie dla najlepszego chóru akademickiego otrzymuje Chór Akademii Techniczno-Humanistycznej z Bielska-Białej pod dyrekcją Jana Borowskiego.
4. Puchar Starosty Bielskiego dla najlepszego chóru zagranicznego oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł otrzymuje Moraviachor z Ostrawy pod dyrekcją Josefa Surovika.
5. Puchar za najciekawszą interpretację utworu inspirowanego folklorem oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł otrzymuje Moraviachor z Ostrawy pod dyrekcją Josefa Surovika za wykonanie utworu Zdenka Lukaša pt. "Oj, oj, oj…".
6. 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 Akademii Techniczno-Humanistycznej z Bielska-Białej pod dyrekcją Jana Borowskiego za wykonanie utworu Hyo-Won Woo pt. "Gloria".
7. Puchar ks. Biskupa Adriana Korczago, Zwierzchnika Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, i nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł, za wykonanie utworu kompozytora polskiego otrzymuje Młodzieżowy Chór Mieszany "AVE SOL" z Bielska-Białej pod dyrekcją Leszka Pollaka za wykonanie utworu I. J. Paderewskiego w opracowaniu S. Wiechowicza pt. "Tylem wytrwał".
8. Puchar Prezesa oddziału bielskiego PZChiO i nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł dla najlepszego chóru oddziału bielskiego PZChiO otrzymuje Chór Akademii Techniczno-Humanistycznej z Bielska-Białej pod dyrekcją Jana Borowskiego.
9. Puchar Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach i nagrodę pieniężną w wysokości 700 zł dla najlepszego dyrygenta festiwalu otrzymuje Pan Jan Borowski, dyrygent Chóru Akademii Techniczno-Humanistycznej z Bielska-Białej.

Grand Prix konkursu, Puchar Prezydenta Miasta Bielska-Białej i nagrodę pieniężną w wysokości 4000 zł otrzymuje Chór Akademii Techniczno-Humanistycznej z Bielska-Białej pod dyrekcją Jana Borowskiego.



PROTOKÓŁ JURY Z PRZEGLĄDU CHÓRÓW SENIORA,
który odbył się w Bielsku-Białej w dniu 21 października 2016 r. w ramach XII Międzynarodowego Festiwalu Chórów "Gaude Cantem"



Jury w składzie:
1. prof. dr hab. Aleksandra Paszek-Trefon - przewodnicząca
2. mgr Kazimierz Duda - członek
3. mgr Andrzej Kucybała - członek
4. mgr Piotr Żółty - sekretarz


Po przesłuchaniu trzech zgłoszonych chórów do Przeglądu Chórów Seniora Jury przedstawia następujące wyniki:
1. Towarzystwo Śpiewacze "Modus Vivendi" z Katowic pod dyrekcją Oskara Zgoły uzyskało dyplom brązowy (62 punkty).
2. Chór Mieszany im. Stanisława Moniuszki przy MDK w Czechowicach-Dziedzicach z Czechowic-Dziedzic pod dyrekcją Dariusza Nurzyńskiego uzyskał dyplom brązowy (70 punktów).
3. Chór Mieszany "Echo" z Zebrzydowic pod dyrekcją Jadwigi Sikory uzyskał dyplom złoty, wyróżnienie dla najlepszego chóru oddziału bielskiego PZChiO, puchar za zajęcie pierwszego miejsca oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1300 zł (92 punkty).
4. Wyróżnienie za najciekawszą interpretację utworu o charakterze sakralnym otrzymuje Chór Mieszany "Echo" z Zebrzydowic pod dyrekcją Jadwigi Sikory za wykonanie utworu Vaclava Ptacka pt. "Ave Maria".


