Sprawozdanie i wyniki VII Festiwalu wokalnego dla dzieci i młodzieży
Cantus on line w WODN w Zgierzu 20-27.11.2020
W dniach 20-27 listopada 2020 odbywał się VII Festiwal wokalny
dla dzieci i młodzieży „Cantus” WODN w Zgierzu. Pierwszy raz ze względu
na panującą na świecie epidemię festiwal przeprowadzony został zdalnie.
Uczestnicy mieli za zdanie przesłanie nagrań swoich wykonań dokonanych
w ciągu ostatniego roku w domu, w studiu lub na scenie. Zgłosiło się 56
wykonawców z województwa łódzkiego. Festiwal skierowany był do szkół
podstawowych i gimnazjalnych oraz innych zainteresowanych placówek
edukacyjnych. Nadrzędnym celem jak zawsze była prezentacja zdolności i
umiejętności wokalnych młodych wykonawców. Festiwal miał formę
konkursu dlatego też wykonawcy oceniani byli przez profesjonalne jury w
składzie:
Ewelina Bień- konsultant muzyczny WODN w Zgierzu, wykładowca emisji
głosu i dyrygent chóralny.
Marta Bołdowska- nauczyciel rytmiki, dyplomowana wokalistka, solistka i
chórzystka zespołów muzycznych.
Dorota Kondratowicz- nauczyciel muzyki, rytmiki oraz wykładowca emisji
głosu i edukacji muzycznej w AHE w Łodzi
Barbara Marańda- nauczyciel muzyki, solistka i chórzystka zespołów
wokalnych, animator kultury.

Wykonane utwory konkursowe oceniane były przez jury według
podstawowych kryteriów takich jak intonacja, warunki głosowe, ciekawa
interpretacja, umiejętność prowadzenia frazy, muzykalność, dobór
repertuaru, pomysłowość nagrania oraz ogólne wrażenie. Do obiektywnej
oceny posłużyła punktacja w skali od 1 do 10 ale ostateczny werdykt był
konsultowany podczas spotkań on-line. Nagrodzeni uczestnicy otrzymają
dyplomy w trzech kategoriach wiekowych.
Poziom festiwalu był bardzo wysoki, co jest zasługą znakomitych
pedagogów przygotowujących dzieci ale także rodziców, którzy dbając o
rozwój swoich dzieci doprowadzili do tego aby nagrania mogły powstać w
bezpiecznych warunkach.
Dziękujemy i gratulujemy !!!
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Grand Prix - Agata Radek
Kategoria 6-9 lat
I miejsce
Laura Milczarek
II miejsce
Adrianna Bartoszek
III miejsce
Lena Wojtysiak
Nela Rojek

Wyróżnienia
Nikola Wawrzyniak
Nataniel Woźniak
Jakub Szcześniak
Karolina Włodarek
Anna Jakuta
Nadia Krysztofiak
Hanna Habrat

Kategoria 10-12 lat
I miejsce
Dominika Grzechnik
II miejsce
Jan Janik
III miejsce
Magdalena Mianowska

Kategoria 13-18 lat
I miejsce
Amelia Jaworowska
II miejsce
Małgorzata Wojciechowska
III miejsce
Eliza Gabryelczak

Wyróżnienia
Karolina Bartczak
Wiktoria Baraniak
Zuzanna Okońska

Wyróżnienia
Anna Szymańska
Weronika Wiśniewska
Dominik Mucha
Natalia Osińska
Antonina Witkosz
Adrianna Miksa
Kornelia Kosicka
Zuzanna Jędrzejczak
Aniela Pabjańczyk
Oliwia Krusińska

Agata Radek
https://youtu.be/Ai23DMX7sio

Laura Milczarek
https://youtu.be/ynGOgrrRSPQ

Adrianna Bartoszek
https://www.youtube.com/watch?v=nMk
QQ368zuQ&feature=youtu.be

Lena Wojtysiak
https://youtu.be/N3ufSJvhrT8

Nela Rojek
https://youtu.be/vfWx2o1V8VM

Dominika Grzechnik
https://youtu.be/bSA_ju8fMUc

Jan Janik
https://youtu.be/NJ0m3JTnvC4

Magdalena Mianowska
https://youtu.be/8p5YTSJz1MU

Amelia Jaworowska
https://youtu.be/SlnUxcPTDn0

Małgorzata Wojciechowska
https://www.youtube.com/watch?v=bbxU
_ZltQO4&feature=youtu.be

Eliza Gabryelczak
https://youtu.be/iOAPRs3Y3do

