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"Metro" laureatem "Muzykonu"
09.06.2015.

CHOSZCZNO. W piątkowe popołudnie w Choszczeńskim Domu Kultury odbyła się pierwsza edycja
Powiatowego Konkursu Muzycznego &bdquo;Muzykon&rdquo;. Laureatami imprezy, którą
współorganizowali Radio Choszczno i ChDK zostali ANNA HAŁADYN i zespół &bdquo;Metro&rdquo;,
którzy w nagrodę m.in. wystąpią podczas Choszczeńskiej Sobótki.

W Powiatowym Konkursie Muzycznym &bdquo;Muzykon&rdquo; wzięło udział dziesięciu wykonawców, w
tym dwa zespoły. Artyści występowali w kategoriach covery oraz twórczość własna. W tej pierwszej
mieliśmy okazję posłuchać wykonań MIROSŁAWA ZIENOWICZA i WIKTORII PAŁASZ, którzy od dawna
reprezentują naszą gminę w podobnych konkursach. &ndash; To był stresujący występ, mimo że
wcześniej śpiewałam przed większą publicznością &ndash; przyznaje W. Pałasz. Podkreśliła, że
zaśpiewanie piosenki &bdquo;To nie ja byłam Ewą&rdquo; nie należało do jej najłatwiejszych wykonań.
Dla wielu widzów nie było zaskoczeniem to, że laureatem w kategorii twórczość własna został
choszczeński zespół Metro w składzie LENA WOJCIECHOWSKA, BARTŁOMIEJ KRAWCZYK, BARTOSZ
KACZMAREK i MICHAŁ ŁUKASZEWICZ. Muzycy również otwarcie przyznają, że liczyli na wygraną.
Nagrodę w kategorii covery odebrała ANNA HAŁADYN, która na tegorocznym przeglądzie piosenki PARA
została nazwana choszczeńską Anną German. ROMAN SZYMAŃSKI, jeden z jurorów oraz organizatorów
konkursu zdradza, że pomysł na przedsięwzięcie zrodził się spontanicznie. &ndash; Właściwie cała
reklama była przygotowywana na szybko &ndash; mówi. Ale dzięki dużemu zaangażowaniu
Choszczeńskiego Domu Kultury i Agencji Reklamowej &bdquo;Grafit&rdquo; ogarnęliśmy wszystko na
czas - dodaje. Zaprasza również wszystkich wokalistów i muzyków z powiatu na drugą edycję za rok.
Niespodzianką dla widzów &bdquo;Muzykonu&rdquo; był występ zespołu MartEon z Choszczna oraz
FunkBunk ze Szczecina, którzy w rockowo &ndash; jazzowym klimacie zakończyli wszystkie wykonania.

Powiatowy Konkurs Muzyczny &bdquo;Muzykon&rdquo;
Laureaci: ANNA HAŁADYN &ndash; kategoria covery, zespół &bdquo;Metro&rdquo; &ndash; twórczość
własna.
Wyróżnieni: WIKTORIA PAŁASZ &ndash; kategoria covery, MICHAŁ PILCH &ndash; twórczość własna.
Nagroda specjalna: ZUZANNA KOWALSKA &ndash; kategoria covery, zespół &bdquo;The Rebels&rdquo;
&ndash; twórczość własna.
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