Konkurs piosenki angielskiej 2014
Wpisany przez Katarzyna Jachymek
sobota, 15 lutego 2014 12:33 - Poprawiony sobota, 15 lutego 2014 12:54

We wtorek, 11.02.2014 roku w naszej szkole miała miejsce kolejna edycja konkursu piosenki
angielskiej. W tym roku uczestnicy zaprezentowali piosenki filmowe. Nowością było to, że brali
w nim udział uczniowie lubelskich i świdnickich gimnazjów. Łącznie to niemal trzydzieści osób z
dziewięciu szkół.

Repertuar konkursu był bardzo zróżnicowany – od najnowszego hitu z drugiej części „Hobbita”
– „I see fire”, po klasykę – tytułową piosenkę z nieprzemijającej „Mamma mia”. Uczestnicy
wykazali się nie tylko umiejętnościami wokalnymi. Wielu artystów zaprezentowało się z
własnym akompaniamentem – na scenie gościły gitary, keyboard, pianino. Solidne
przygotowanie widoczne było także w dopracowanych choreografiach do utworów, kostiumach
czy układach tanecznych. Publiczność aktywnie włączała się w konkurs nie tylko zachęcając do
występu gorącymi oklaskami, ale również na przykład pstrykając w rytm muzyki – tegoroczni
wykonawcy wiedzieli, jak porwać za sobą tłumy!

Kiedy szanowne jury, składające się z nauczycieli języka angielskiego, udało się na obrady,
publiczność zabawiała klasa 1 „e”. Uzdolnieni teatralnie unici przygotowali krótki przegląd
najbardziej znanych filmowych utworów muzycznych. Nie mogło oczywiście zabraknąć hitu z
„Titanica” – „My heart will go on”, piosenek Abby z filmu „Mamma mia” czy optymistycznego
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„Always look on the bright side of life”. Te i wiele innych „kawałków” klasa 1„e” przedstawiła w
pomysłowych aranżacjach choreograficznych, wykorzystując elementy tańca, scenek
teatralnych i oryginalne przebrania.

Po burzliwych dyskusjach nadszedł moment ogłoszenia wyników konkursu. Jury nie miało
prostego zadania, gdyż poziom prezentowany przez wszystkich uczestników był naprawdę
wysoki. Przyznano 3 wyróżnienia. Przypadły one kolejno: Adriannie Gałązce z Gimnazjum nr
16 w Lublinie za piosenkę „Only hope” z filmu „A walk to Remember”;
Songul Szachwierdzizade
, uczennicy Gimnazjum nr 5 w Lublinie za piosenkę „My heart will go on” oraz zespołowi z
Gimnazjum nr 3 w Świdniku, w składzie
Katarzyna Kusy, Jakub Kozłowski, Paweł Goch i Cezary Jaremek
, za wykonanie utworu „Little Wing” zaprezentowanego na trzy gitary. Miejsce trzecie zajęły
egzekwo
Gabriela Wierzchoś
, reprezentująca również Gimnazjum nr 3 w Świdniku, za piosenkę „Mamma mia” oraz
Gabriela Gustaw
z Gimnazjum nr 9 w Lublinie, śpiewająca piosenkę z „Anastazji” – „Once upon a a December”.
Drugie miejsce przypadło w udziale także dwóm osobom, tym razem jednak płci męskiej.
Zasłużyli na nie
Michał Robak
(Gimnazjum nr 10 w Lublinie) z piosenką „Hey there delilah” oraz
Bernard Robak
(Gimnazjum nr 16 w Lublinie) za piosenkę „The forgotten”. Do tej pory nie udało się ustalić czy
zbieżność nazwisk była przypadkowa. Przyszła pora na najbardziej oczekiwany werdykt,
napięcie na sali wzrosło niesamowicie. Pierwsze miejsce w konkursie piosenki angielskiej w
2014 roku wyśpiewała
Anita Kostyńska
, uczennica Gimnazjum nr 9 w Lublinie, która podbiła zarówno serca publiczności jak i jury
doskonałym i głębokim wykonaniem piosenki „Goldeneye”.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy już w
przyszłym roku na kolejną edycję konkursu piosenki angielskiej.
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