XIX Przegląd Pieśni Reli gijn ej Azoty 2016.

Kędzie rzyn - Koźle, 19 listopada 2016

W dniu 19lislopada 2016 roku odbył się XIX Przegląd Pieśni Religijnej Azoty 2016.

Jak sama nazwa wskazuje P rzegląd odbył się po raz XIX w Kędzierzynie - Koźlu.

Przegląd został zorganizowany przy współpracy Parafii pod wezwaniem Świętego
Floriana znajdującej

się

na Osiedlu

Zacisze w Kędzierzynie

-

Koźlu ,

a

współfinansowany był przez Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie - Koźlu.

W tym roku Przegląd cieszył się bardzo dużą ilością uczestników. Udział w XIX

Przeglądzie zadeklarowało

48 wykonawców w tym zespoły oraz soliści. Ilość

uczestników Przeglądu to 196 osób.
Z zadeklarowanych 48 wykonawców bezpośrednio w Przeglądzie uczestniczyło 43

wykonawców.
lista uczestników Przeglądu stanowi złączn i k do niniejszego opracowania.
Ze względu na bardzo dutą ilość uczestników każdy z solistów wykonał po jednym
utworze natomiast zespoły wykonały po dwa utwory.
Dodatkową informacją jest fakt że Przegląd jako impreza kulturalna cieszy się dużym

powodzeniem. Przykładem jest choćby ilość: ucze stn ików Przeglądu oraz fakt, iż
uczestnicy to nie tylko osoby z naszego miasta, ale również mieszkańcy z gminy
Kędzierzyn - Koźle oraz gmin ościennych.

XIX Przegląd Pieśni Religijnej Azoty 2016 odbyl s ię w Hotetu Solidaris.
Prog ram Przeglądu podany został do wiadomości uczestników i kształtował się
następująco:

Od godziny 10:00 - rejestracja uczestników.
Od godziny 11 :00 do godziny 15:15 odbył się P rzegląd wykonawców z podziałem
na poszczególne kategorie wiekowe.

o godzinie 17:00 odbyło się spotkanie w ramach podsumowania Światowych Dni
Mlodzieży.

18:00 - ogłoszenie wyników.
19:00 - Konce rt Uwielbienia.

Harmonogram Prz eg lądu stanowi załącznik do nini ejszego podsumowania.

Występy zes p ołów oceniało

jury w

s k ład

którego wchodz ili :

1. Izabela Migocz.

2. Anna Humeniuk.

3.

R afał

Pulkowski.

4. Barto sz Radecki.
5. Sebastian Szajda.
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prowadziła

Pani Hanna Bialas.

Gala Przeg l ądu P ieśni Re ligijnej Azoty 2016 zarejestrowana została przez M iej ską
Telewi zję

TVM.

Ponadto oprócz Telewizji Miejskiej TVM obecni byli przedstawiciele:
Gazety Lokalnej,
Gościa

Niedzielnego,

Radia Ooxa FM,
portalu www. kk24.pl.
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Załączniki :

1. lista uczestników.
2. Program
3.
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Z poważan iem
Proboszcz Parafii
p. w. Świętego Floriana
Piotr Adamów
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