
Szanowni  Dyrygenci chórów szkół muzycznych Regionu Mazowieckiego 

 

W imieniu Centrum Edukacji Artystycznej i swoim pragnę zaprosić na III FESTIWAL CHÓRÓW 

SZKÓŁ MUZYCZNYCH REGIONU MAZOWIECKIEGO, który odbędzie się w dn. 9-10 maja 

2014 r.  w Zespole Szkół Muzycznych w Siedlcach. 

 

Celem Festiwalu jest promowanie śpiewu chóralnego, rozwijającego wrażliwość muzyczną dzieci 

i młodzieży, uczącego muzykowania w zespole, ale przede wszystkim dającego radość ze 

wspólnego tworzenia sztuki dźwięków.  Nasz Festiwal skierowany jest do chórów publicznych 

i niepublicznych szkół muzycznych I i II stopnia Regionu Mazowieckiego, a jego nowością jest zaproszenie zespołów 

wokalnych do wzięcia udziału w przesłuchaniach. Kategoria ta została stworzona, jako ukłon w kierunku wydziałów 

wokalnych naszych szkół, ale także jako zachęta do przygotowania gruntu dla rozpoczynającej się reformy szkolnictwa 

muzycznego, reformy która między innymi zwraca uwagę na różne formy muzykowania zespołowego. 
  

Festiwalowe występy będą sposobnością do spotkania dyrygentów i chórzystów z różnych 

szkół, poznawania nowego repertuaru, będą  także możliwością wzajemnej konfrontacji, 

której najważniejszym celem jest pozytywne motywowanie do dalszej, wytężonej pracy. 

Aby ta konfrontacja miała nie tylko wymiar konkurencji, ale prowadziła do doskonalenia 

umiejętności nauczycieli i uczniów, prezentacje będą wysłuchane przez jurorów-

wybitnych chórmistrzów, którzy nie tylko dokonają merytorycznej oceny występów ale 

także chętnie podzielą się wskazówkami dotyczącymi warsztatu muzycznego 

występujących artystów. Nie zabraknie oczywiście publiczności składającej się z uczniów 

szkół ogólnokształcących naszego Miasta i, jak mam nadzieję, z dyrygentów i chórzystów 

przybyłych na Festiwal. Z pewnością nasza nowa sala koncertowa, która cechuje się 

bardzo dobrymi parametrami akustycznymi a także prostą lecz piękną szatą 

architektoniczną ułatwi tak występującym jak i słuchaczom pełne radości przeżywanie 

tego wielkiego święta muzyki chóralnej. Na zakończenie pierwszego dnia przesłuchań 

chcemy zaprosić naszych gości do wysłuchania koncertu muzyki polskiej w wykonaniu 

solistów Prywatnego Policealnego Studium Sztuki Wokalnej w Poznaniu oraz chóru i orkiestry ZSM w Siedlcach, zaś drugi 

dzień zakończymy rozdaniem nagród oraz koncertem laureatów. 

Festiwal, którego dwie poprzednie edycje odbyły się w PSM I st. im H. Wieniawskiego w Warszawie, tym razem zagości 

w Siedlcach. Leżące na pograniczu Mazowsza i Podlasia, dawne miasto wojewódzkie, zaprasza festiwalowych gości do 

skorzystania z oferty kulturalno-rozrywkowej. W dn. 9-11 maja br. Siedlce przeżywają Dni Patrona, podczas których oprócz 

wielu innych atrakcji skierowanych także do dzieci i młodzieży, odbywa się duża i barwna impreza - Jarmark św. Stanisława 

(szczegóły znajdą się wkrótce na stronie http://www.siedlce.pl/). Przyjeżdżający do Siedlec goście mogą odwiedzić 

Muzeum Diecezjalne (http://www.muzeum.siedlce.pl/), w którym wśród wielu cennych i ciekawych eksponatów znajduje się 

jedyny w Polsce obraz El Greco „Ekstaza św. Franciszka”. Szeroką ofertę gastronomiczno-rozrywkową oferować będzie  

nowootwarty budynek Galerii S, a  wszystkich którzy mają ochotę na chwilę wytchnienia przywita nowoczesny 

Park Wodny Siedlce (http://www.parkwodny.siedlce.pl/). 

Szanowni Państwo 

Pragnę zachęcić, aby przyjazd do Siedlec miał nie tylko wymiar uczestnictwa w obowiązkowych przesłuchaniach, ale stał 

sposobnością do zaoferowania chórzystom kulturalnej rozrywki i wypoczynku na zakończenie sezonu pracy artystycznej, 

w czym z radnością będzie służył Państwu  zespół organizatorów III Festiwalu Chórów Szkół Muzycznych Regionu 

Mazowieckiego. 

         Michał Hołownia 
 

        Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych   

                                                    w Siedlcach 
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