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P A R T N E R Z Y .

Chcesz wyst¹piæ w ponadczaso-
wym, znanym na ca³ym œwiecie 
musicalu? Dobrze tañczysz, 
œpiewasz i masz zdolnoœci aktor-
skie? Gliwicki Teatr Muzyczny za-
prasza na casting do ról mêskich 
w musicalu „Grease“.

Kultowy musical „Grease“ wiosn¹ 
przysz³ego roku trafi na afisz Gli-
wickiego Teatru Muzycznego.

ZABRZE. W ramach cy-
klu koncertów „Jazz raz 
po raz” na trzech koncer-
tach w Polsce wyst¹pi 
Diana Krall, promuj¹c 
swój najnowszy album 
„Quiet Nights”. Jednym z 
miejsc wystêpów artyst-
ki bêdzie Dom Muzyki i 
Tañca.

Piosenkarka urodzi³a siê 16 listo-
pada 1964 roku w Nanaimo w 
Kanadzie. W wieku 15 lat zaczê³a 
pracowaæ w lokalnych klubach, 
graj¹c tam i œpiewaj¹c trzy razy 
w tygodniu. Prze³om nast¹pi³ w 
1981 roku, kiedy po fenomenal-
nym wystêpie na Vancouver Jazz 
Festival otrzyma³a stypendium 

Berklee College of Music.

G³oœno o Dianie sta³o siê dziêki 
p³ycie „Only Trust Your Heart”, 
jednak spektakularny sukces 
przyszed³ wówczas, gdy wydała 
„When I Look In Your Eyes” (Ve-
rve 1999).

Diana zosta³a uznana za naj- 
lepsz¹ wokalistkê jazzow¹, w jej 
rêce trafi³a statuetka Grammy.
Grono fanów artystki z dnia na 
dzieñ powiêksza siê o kilka milio-
nów osób na ca³ym œwiecie.

Materia³ na nowej p³ycie Diany in-
spirowany jest brazylijsk¹ boss¹, 
ale jest przy tym nies³ychanie in-
tymny. A ¿eby siê o tym samemu 
przekonaæ, trzeba przyjœæ na kon-

Wystêp legendarnego 
zespo³u YES odbê- 
dzie siê w katowic-
kim Spodku ju¿ 
30 paŸdziernika. 

Mistrzowie symfonicznego 
rocka przez 41 lat istnienia 
zdobyli rzesze wiernych fanów, 
wypracowali też bardzo charak-
terystyczne, g³êbokie brzmie-
nie, oparte na skomplikowa-
nych harmoniach, z³o¿onych 
rytmach oraz wirtuozerii muzy-
ków. Cz³onkowie grupy wyko- 

rzystuj¹ instrumenty akustycz-
ne, elektryczne i elektronicz-
ne. YES, jest jedn¹ z niewielu 
wci¹¿ aktywnych legend rocka 
progresywnego. Ma na swo-
im koncie oko³o 30 wydanych 
albumów, Na ca³ym œwiecie 
rozesz³o siê oko³o 30 milionów 
p³yt sygnowanych nazw¹ YES. 
Na fanów zespo³u czeka 
mi³a niespodzianka - zespó³ 
zapowiedzia³ bowiem, ¿e pod-
czas tegorocznej trasy w reper-
tuarze koncertowym znajdzie 
siê wiele utworów do tej pory 
nie wykonywanych podczas 
koncertów. Amerykañskie wio-

Przez ca³y rok m³odzi artyœci 
wystêpowali w klubie „Pere³ka” i 
prezentowali swoje umiejêtnoœci 
podczas Gliwickich Koncertów 
Klubowych. Teraz przyszed³ 
czas na podsumowanie, galê 
fina³ow¹. Dyrektorem Artystycz-
nym Pierwszego Festiwalu Pio-
senki M³odych Artystów zosta³ 
Grzegorz Romanow – osoba o 
du¿ym doœwiadczeniu w realiza-
cji podobnych przedsiêwziêæ. 

- Ta impreza to prawdziwy 
prze³om w dzia³alnoœci Sto-
warzyszenia i niebywa³a 
okazja dla debiutuj¹cej 
m³odzie¿y. Ka¿dy wyko-
nawca zostanie oceniony 
przez kilkuosobowe jury, 
które wy³oni laureatów. 
Zgromadzona w nowo-
otwartej, po generalnym 
remoncie, placówce kul-
turalnej w Gliwicach „Kino 
AMOK – Scena BAJKA”, 
publicznoœæ ma równie¿ 
istotne zadanie i szansê 
wypowiedzenia siê – wi-
dzowie otrzymaj¹ karty do 
g³osownia i bêd¹ mieli 
bezpoœredni wp³yw na wy-
bór wykonawcy, któremu 
zostanie przyznana Na-
groda Publicznoœci. Poza 
konkursem czekaj¹ na 
wszystkich wystêpy goœcinne. 

Ca³e wydarzenie za-
szczyci swoim koncer-
tem gwiazda wieczoru 
– Grzegorz Turnau. 

Najlepsi wykonawcy, poza dy-
plomami i mo¿liwoœci¹ udzia³u 
w wielu miejskich imprezach 
(np. „Gliwicka Wiosna”), wezm¹ 
udzia³u w sesji nagraniowej, któ-

Spektakl w re¿yserii Wojciecha 
Koœcielniaka ma szansê staæ siê 
kolejnym po High School Musical 
sukcesem gliwickiej sceny. ¯eby 
tak siê sta³o, najpierw dyrekcja 
Teatru musi znaleŸæ m³odych i 
zdolnych aktorów, którzy bêd¹ 
chcieli wcieliæ siê w rolê Danne-
go (niezapomniana rola Johna 
Travolty) oraz jego przyjació³.

Podobnie jak w przypadku HSM, 
aktorów do musicalu poszukuje 
siê poprzez organizowanie ca-
stingów.

- Jeden casting do „Grease“ ju¿ 
siê odby³. Wci¹¿ jednak brakuje 
nam mê¿czyzn, zapraszamy wiêc 
ka¿dego, kto czuje siê na si³ach 
- zachêcaj¹ organizatorzy.

Wymagania, jakie stawia siê 
kandydatom to wiek od 19-30 
lat, umiejêtnoœci taneczne, wo-
kalne i aktorskie. Kandydaci na 
aktorów powinni przygotowaæ 
dynamiczn¹ piosenkê (organiza-
torzy prosz¹ o zabranie podk³adu 
lub nut) oraz dowolny fragment 
proz¹. Mile widziane jest równie¿ 
doœwiadczenie sceniczne.

Casting rozpocznie siê 
15 listopada, w niedzielê 
o godzinie 10.00 w Gliwic-
kim Teatrze Muzycznym.

Organizatorzy prosz¹ kandydatów 
o zg³oszenie uczestnictwa w ca-
stingu pod adresem mailowym: 
casting@teatr.gliwice.pl.

Szansa dla młodych aktorów

Tylko jeden 
koncert w Polsce

Dla Czytelników GAZETY 
MIEJSKIEJ - Informator 
Rynkowy mamy DWA 
PODWÓJNE ZAPRO-
SZENIA na koncert. 
Wystarczy 29 paŸdzier- 
nika o godzinie 9.30 
zadzwoniæ do Redakcji 
i odpowiedzieæ na 
pytanie: Kto by³ 
za³o¿ycielem grupy 
YES. Wygrywaj¹ dwa 
pierwsze telefony z pra- 
wid³ow¹ odpowiedzi¹. 

senne tournee potwierdzi³o, i¿ 
odm³odzony YES w osobach 
œwietnego wokalistê Davida Be-
noit oraz syna Ricka Wakema-
na, Olivera, daje fenomenalne 
koncerty, przez co wiêkszoœæ 
koncertów zosta³o wyprzedana 
na wiele tygodni przez ich ter-
minem.
 
YES 30.10.2009 - Katowice, 
Hala Spodka, godz. 20:00
Otwarcie bram godz. 18:30
Info: www.metalmind.com.pl
Bilety ju¿ w sprzeda¿y!

Diana Krall 
w Domu Muzyki i Tańca

cert do Domu Muzyki i Tañca. Za-
powiada siê zmys³owo, namiêtnie 
i erotycznie.

Bilety w cenie 180, 250 i 320 
z³otych do nabycia w kasie DMiT 
lub on-line.
Wystêp odbêdzie siê 7 listopada 
o godz. 20.00.

Młodzi uzdolnieni

Stowarzyszenie Muzyczne RYTM zaprasza na Pierwszy Festiwal Piosenki 
M³odych Artystów. Gala, wieñcz¹ca ca³y rok „muzycznych potyczek”, odbêdzie 
siê 30 paŸdziernika o godz. 17 w kompleksie „Scena Bajka-Kino Amok“ przy 
ul. Dolnych Wa³ów 3. Wstêp na imprezê jest wolny.

rej rezultatem bêdzie album mu-
zyczny zawieraj¹cy nagrodzone 
podczas gali utwory – informuj¹ 
organizatorzy.

Kilka s³ów 
o RYTM-ie
Stowarzyszenie Muzyczne RYTM 
powsta³o z inicjatywy Maria-
na Dragona – mieszkañca 
Gliwic, t³umacza, a prywatnie 

hobbysty i wielkiego entuzjasty 
muzyki popularnej. Natomiast 
pomys³odawc¹ i inicjatorem cy-
klu Festiwali Piosenki M³odych 
Artystów „RYTM GLIWICE“ jest 
wieloletni przyjaciel Stowa-
rzyszania, Radny Rady Miej-
skiej - Mieszko Adamkiewicz. 
Misja Stowarzyszenia skupia 
siê na wspieraniu i promocji 
kie³kuj¹cych talentów, wzbu-
dzaniu fascynacji, rozwijaniu 

zainteresowañ i zdolnoœci. 
Sam RYTM gromadzi wokó³ 
siebie ambitnych, kreatywnych 
ludzi, doskonal¹cych swoje 
umiejêtnoœci podczas pracy z 
muzyk¹ i dla muzyki. Pierwszy 
koncert organizowany przez 
Stowarzyszenie RYTM odby³ siê 
ju¿ w drugiej po³owie 2007 r. 
Forma koncertów od tego cza-
su ewoluowa³a by w 2009 roku 
zapocz¹tkowaæ cykl imprez pod 
nazw¹ Gliwickie Koncerty Klu-

bowe. Jest to jak dotychczas 
najwiêkszy projekt Stowarzy-
szenia Muzycznego RYTM. 
Odbywaj¹ca siê regularnie, 
comiesiêczna impreza mu-
zyczna skierowana jest do 
osób z prawdziw¹ pasj¹. 
To dzia³alnoœæ promuj¹ca 
m³odych muzyków - soli-
stów i zespo³y – wspieraj¹ca 
osoby pragn¹ce dzieliæ siê 
swoim talentem z innymi 
i równoczeœnie rozwijaæ 
swoj¹ œcie¿kê kariery. 
Jednoczeœnie, jest to ini-
cjatywa gromadz¹ca wielu 
melomanów i fanów muzyki 
rozrywkowej. Formu³a kon-
certów sprawdza siê wrêcz 
„œpiewaj¹c¹”, a iloœæ wyko-
nawców i s³uchaczy z edycji 
na edycjê wci¹¿ wzrasta.
Pierwsze sukcesy Stowa-
rzyszenia, jak i dokonania 

m³odych artystów postanowiono 
uhonorowaæ w sposób szcze-
gólny. To w³aœnie dla nich, przy 
wspó³pracy z Urzêdem Miasta 
Gliwic, podjêto pomys³ organi-
zacji ca³orocznego podsumowa-
nia, gali fina³owej pod nazw¹ 
Pierwszy Festiwal Piosenki 
M³odych Artystów „RYTM GLIWI-
CE 2009”. 

Agata Nowak/kk

30.10.2009 r. � g. 17:00
Scena Bajka – Kino AMOK
Gliwice, ul. Dolnych Wałów 3 

Gość specjalny

GRZEGORZ TURNAU

Miasto Gliwice 
Stowarzyszenie Muzyczne RYTM

z a p r a s z a j ą

n a :

wstęp wolny


