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Folklor na Bank
JUBILEUSZOWY V OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD
DZIECIĘCYCH ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH
,,FOLKLOR NA BANK” 2015
Tegoroczny finał Ogólnopolskiego Przeglądu Dziecięcych
Zespołów Folklorystycznych „Folklor na Bank”, którego Nasz
Bank jest głównym sponsorem i wspólnie ze
Stowarzyszeniem Artystycznym „Skowronki” i Miejskim
Ośrodkiem Kultury w Brańsku organizuje już od pięciu lat
odbył się 2 sierpnia. Zakwalifikowane zostały zespoły
z trzech województw: z pomorskiego – Kaszubski Dziecięcy
Zespół Pieśni i Tańca „Słunószka” z Kartuz, z mazowieckiego
– Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Pod Borem” z Zawad
k/ Ostrołęki i cztery zespoły z podlaskiego: Dziecięcy Zespół
Tańca Ludowego „Drelowiacy” z Drelowa k/Białej
Podlaskiej, Regionalny Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca
„Podlasie” z Szepietowa, Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Małe
Skowronki” i Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Skowronki”
grupa II.

W Jubileuszowym – V Przeglądzie zmienił się nieco
regulamin, nie były przyznawane miejsca jak w ubiegłych
latach a została przyznana nagroda główna Grand Prix dla
najlepszego zespołu w postaci dyplomu i czeku na 2000
złotych. Pozostałe zespoły otrzymały dyplomy za udział i
czeki o różnej wartości. Suma nagród wynosiła łącznie 6000
zł. Przegląd rozpoczął się już od godziny 10.00 uroczystą
Mszą Świętą w Kościele Wniebowzięcia NMP w Brańsku,
celebrowaną przez Biskupa Diecezji Drohiczyńskiej Ks. Prof.
dr hab. Tadeusza Pikusa.

Po Mszy Świętej zespoły wspólnie z uczestnikami X
Międzynarodowego Festiwalu ,,Podlaskie Spotkania” wzięły
udział w barwnym międzynarodowym korowodzie ulicami
Miasta Brańsk.

Prezentacje, przed licznie zgromadzoną publicznością na
pięknej olbrzymiej scenie na placu miejskim w Brańsku,
rozpoczął powitaniem uczestników przeglądu Prezes Banku
Spółdzielczego pan Stanisław Bachurek. Zostało powołane
Jury w składzie: Wiceprezes Banku Spółdzielczego Pani Ewa
Zajkowska – przewodnicząca i po jednej osobie z każdego
zespołu (kierownik, opiekun lub choreograf) jako
członkowie Jury. Po 15 minutowych prezentacjach i po
burzliwej, jak co roku, debacie ogłoszono wyniki.
Przewodnicząca Jury w krótkim wystąpieniu zwróciła uwagę
na wysoki poziom artystyczny małych artystów, ich
zaangażowanie, a przy okazji zabawa i radość jaką mają w
tym co robią. Podkreśliła, jak wielki wkład w wychowaniu
dzieci i kultywowaniu polskiego folkloru mają opiekunowie,
kierownicy zespołów.
Nagrody wręczyli Pan Stanisław Bachurek i Pani Ewa
Zajkowska. Grand Prix V Ogólnopolskiego Przeglądu
Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych i czek na 2 000 zł
otrzymał Kaszubski Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca
,,Słunószka” z Kartuz – GRATULUJEMY!
Podkreślić należy, że wszystkie zespoły otrzymały nagrody.
Radości, okrzyków, zachwytu co niemiara.
I tak zakończyła się kolejna edycja naszego przeglądu, z
uśmiechem dziecka na ustach - a to jest chyba
najważniejsze. Cieszymy się, że w naszym regionie może do
tego dołożyć swoją cegiełkę Bank Spółdzielczy w Brańsku.
DZIĘKUJEMY !!!
KOLEJNA EDYCJA już za rok - 7 sierpnia 2016 roku.
Zapraszamy dziecięce zespoły, zgłaszajcie się bo warto, tu
macie sto procent (100%) Folkloru - na BANK !!!.
Regulamin, wyniki, karta zgłoszeń, zdjęcia na stronie:
www.podlasie-festival.letnet.pl,
Link: FOLKLOR na BANK.
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