
Dąbrowa Górnicza 19.05.2013

PROTOKÓŁ    

z „V Międzykulturowego Festiwalu Folklorystycznego – Zagłębie i Sąsiedzi”

Jury w składzie: 
Marek Piotrowski – etnomuzykolog Wiesława Hazuka - etnochoreograf
Karolina Banach  - muzykolog                                      Michalina Wojtas - etnochoreograf 
Magdalena Pastuch – językoznawca, dialektolog

• kat. zespoły śpiewu grupowego  

Po obejrzeniu i wysłuchaniu  30 zespołów, postanowiło przyznać nagrody:  

I miejsce ex aequo:
Grupa Śpiewacza Zespołu Góralskiego „BIAŁCANIE”                  nagroda w wys. 600,- zł
Grupa Śpiewacza Zespołu Góralskiego „DOLINA POPRADU”    nagroda w wys. 600,- zł  

II miejsce - męska grupa śpiewacza „BOLĘCANIE”    nagroda w wys. 500,- zł  

III miejsce ex aequo:
Grupa Śpiewacza Zespołu „BABIOGÓRZANIE – POLANA MAKOWSKA”  nagroda w wys. 400,- zł  
Zespół Śpiewaczy „SITOWIANKI”  nagroda w wys. 400,- zł
 
wyróżnienia:

Zespól „KUPSKIE ECHO Z KUP”        nagroda w wys. 200,- zł
Zespół Śpiewaczy „WIŚLANIE”            nagroda w wys.  200,- zł
Zespół Śpiewaczy „BZOWIANIE”         nagroda w wys.   200,- zł
Zespół Ludowy „SMARDZEWIANIE”    nagroda w wys. 200,- zł

• kat. kapele ludowe  

Po obejrzeniu i wysłuchaniu  11 kapel, postanowiło przyznać nagrody: 

I miejsce ex aequo:
     Kapela ZG „BIAŁCANIE”       nagroda w wys. 600,- zł
     Kapela ZG „HAMERNIK”       nagroda w wys. 600,- zł
     Kapela Ludowa „DZIAŁOSZACY”    nagroda w wys. 600,- zł

II miejsce ex aequo:
     Kapela RZ „STAROSĄDECZANIE”    nagroda w wys. 500,- zł
     Kapela RZ „DOLINA SŁOMKI”            nagroda w wys. 500,- zł
     Kapela RZ „DOLINA POPRADU”        nagroda w wys. 500,- zł

III miejsca - nie przyznano



• kat. zespoły taneczne artystycznie opracowane 

Po obejrzeniu i wysłuchaniu  7 zespołów, postanowiło przyznać nagrody: 

I miejsce - ZPiT „ZIEMI CIESZYŃSKIEJ im. Janiny Marcinkowej”     nagroda w wys. 1200,- zł. 

II miejsce ex aequo: 

      ZPiT „ZAGÓRZANIE”     nagroda w wys. 1000,- zł.

      ZPiT „ŻYWCZANIE”       nagroda w wys. 1000,- zł.   

III miejsce – ZPiT „SUŁKOWIANIE”    nagroda w wys. 800,- zł.

• kat. zespoły taneczne regionalne 

Po obejrzeniu i wysłuchaniu  6 zespołów, postanowiło przyznać nagrody: 

I miejsce  - Regionalny Zespół „DOLINA POPRADU”          nagroda w wys. 1200,- zł.

II miejsce – Regionalny Zespól „DOLINA SŁOMKI”             nagroda w wys. 1000,- zł.

III miejsce – Regionalny Zespół „STAROSĄDECZANIE”     nagroda w wys. 800,- zł.

• GRAND PRIX  Festiwalu 

jury postanowiło przyznać:

Zespołowi Góralskiemu „BIAŁCANIE”    nagroda w wys. 2000,- zł.


