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Początek wakacji był niezwykle atrakcyjny dla dzieci i młodzieży z Gminy Łęki Szlacheckie. W
dniach 1-7 lipca odbyła się II edycja warsztatów wokalnych. Swoim patronatem wydarzenie
objął Wójt Gminy Łęki Szlacheckie - Pan Piotr Łączny. Władze gminy zaprosiły ponownie
wspaniałych artystów, zgodnie z obietnicą, złożoną na ubiegłorocznym koncercie finałowym,
przez Sekretarza Gminy - Pana Grzegorza Stępnia.  Dzięki zaangażowaniu lokalnych władz,
Publicznej Bibliotece w Łękach Szlacheckich - na czele z kierowniczką - Panią Martą Stępień,
na terenie gminy gościły tak wspaniałe osoby. Dzieci miały niepowtarzalną okazję pracować z
osobowościami świata muzycznego: Robertem Osamem (gwiazdą programu "Jaka to
melodia"), Marcinem Wortmannem (aktorem i wokalistą teatru muzycznego "Roma" w
Warszawie), Łukaszem Skrobkiem (śpiewakiem i logopedą pochodzącym z terenu gminy) oraz
Irinie Krasavinie (pianistce i coach'owi wokalnemu). Podczas siedmiu dni codziennych zajęć
poruszano różne zagadnienia:  m.in.: tyczące się emisji głosu, pracy z pianistą, dykcji, stylistyki
wykonawczej, ruchu scenicznego. Uczestnicy odbywali zajęcia indywidualne jak i  grupowe.
Młodzi adepci spędzili niezwykle twórczo cały okres warsztatów. Po 6 dniach pracy w Szkole
Podstawowej im. F. Modrzewskiego w Trzepnicy, gdzie gościła przybyłych artystów i młodzież
dyrekcja szkoły - Barbara Gągorowska, przeniesiono się do Publicznej Szkoły Podstawowej im.
M Konopnickiej w Łękach Szlacheckich, gdzie wszystkich miło powitała Dyrektor Elżbieta
Dawidowicz. W ostatni dniu warsztatów dzieci i młodzież pracowali z zespołem muzycznym.
Koncert Finałowy odbył się w piątek (7.07) w godzinach wieczornych. Młodym artystom
towarzyszyli muzycy zespołu "BEAT" (Mariusz Retkiewicz - gitara, Michał Zawada - bas, Marcin
Rybiałem - perkusja) wraz z Robertem Osamem (inst. klawiszowe). Podczas koncertu
usłyszeliśmy wokalistów w zróżnicowanym repertuarze i w różnych formach. Były występy
solowe czy duety, ale nie zabrakło też tercetów czy kwartetów oraz utworów wykonywanych
wspólnie. Nie brakowało gromkich braw publiczności. Praca twórcza z artystami i występ z
profesjonalnymi muzykami z pewnością pozostanie niezapomnianą przygodą dla dzieci i
młodzieży. Być może przyczyni się do rozwoju kolejnych artystów z terenu gminy...  Dlatego
jeszcze raz warto podkreślić zaangażowanie dzieciaków w zajęcia warsztatowe oraz lokalnych
władz - na czele z Wójtem Gminy Łęki Szlacheckie, Panem Piotrem Łącznym.   
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