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Dwie wisienki
06.06.2016.

CHOSZCZNO. MARTYNA ŻYTA i zespół Fishing Group zostali laureatami
drugiej edycji Muzykonu. - Występ chłopaków był taką wisienką na torcie,
natomiast Martyna ujęła nas swoimi zdolnościami artystycznymi - tak w
piątek ten przegląd podsumowała szefowa jury MARTYNA ZAJĄC.

W drugiej edycji Powiatowego Konkursu Muzycznego "Muzykon" wzięło udział dziewięciu wokalistów,
duet i zespół muzyczny. Wykonawcy najczęściej prezentowali się w aranżacjach znanych utworów, ale
przedstawiali także własne kompozycje. Wielu z nich przyznało się do tego, że z podobną rywalizacją
mieli już do czynienia, i to nawet na poziomie międzynarodowym. Widownia owacyjnie skwitowała występ
EDYTY TYRCHY, która jako jedyna zaprezentowała również swoje umiejętności taneczne. - Ruchem
scenicznym staram się pokazać uczucia i emocje, które czuję w trakcie śpiewania - powiedziała w chwilę
po swoim występie. MARTYNA ŻYTA nie tańczyła, ale jurorzy zgodnie orzekli, że to właśnie ona zostanie
laureatem drugiego Muzykonu. - Martyna w ostatnich dziesięciu latach zdobyła wiele festiwalowych
nagród, ale po dzisiejszym występie należy stwierdzić, że nadal bardzo wyraźnie rozwija swoje
umiejętności. Świetnie dobrała repertuar i na dodatek zaśpiewała w dwóch językach - tłumaczyła szefowa
jury MARTYNA ZAJĄC. Drugim laureatem konkursu został zespół FISHING GROUP, w którego skład
wchodzą: WOJCIECH WINNICKI, MARCIN CHLEBOWSKI, MATEUSZ SZPILEWSKI i MACIEJ STANIEWSKI.
Tu jurorzy docenili fakt, że wykonali własne utwory. Członkowie zespołu komentując to wyróżnienie
zaznaczyli, że ich głównym atutem jest zgranie. - O tym, że nie jest to łatwe najlepiej świadczy fakt, że w
czasie gdy my graliśmy inne kapele się rozpadały - zauważa M. Chlebowski. W. Winnicki jeszcze bardziej
to upraszcza. - Dajemy z siebie wszystko i po prostu robimy, to co do nas należy - podsumował
zaznaczając, że poważnie myślą o wydaniu teledysku. Organizacyjną stronę konkursu ocenił jego
pomysłodawca MICHAŁ PUZIAK. Zaznaczył, że impreza nie odbyłaby się, gdyby nie współpraca z
Choszczeńskim Domem Kultury. -Dali nam zielone światło i otoczyli swoją profesjonalnością, a to
sprawiło, że razem bawiliśmy się całkiem fajnie - zaprosił wszystkich na kolejną edycję Muzykonu.
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