SZANOWNI PAŃSTWO !

Serdecznie witam wszystkich Uczestników, Pedagogów, Akompaniatorów oraz
Sympatyków na XIV edycji Festiwalu Klarnetowego w Piotrkowie Trybunalskim.
Z przykrością myślę o tym, że nie będę mogła gościć Państwa w naszej pięknej Szkole,
ale jednocześnie cieszę się ogromnie, że mimo zmiany formuły przesłuchań festiwalowych,
tak licznie odpowiedzieliście Państwo na nasze zaproszenie.
Festiwal ma już wieloletnią tradycję i nikt z nas, gospodarzy imprezy, nie wyobrażał
sobie, że pandemia mogłaby nam uniemożliwić jego organizację . Dlatego też w marcu
zdecydowaliśmy się na zmianę formuły przesłuchań, a co za tym idzie, Regulaminu
Festiwalu. Spowodowało to pewne problemy organizacyjne, ale mam nadzieję, że w efekcie
wspólnych działań i rozmów, udało nam się przyjąć zgłoszenia wszystkich uczestników,
którzy wyrażali chęć udziału w naszej imprezie.
Festiwal będzie trwał 4 dni – od środy 19 do soboty 22 maja br. Przesłuchania nagrań
uczestników będą się odbywały w Sali Koncertowej naszej Szkoły, a oceniać je będzie Jury
w składzie :

Przewodniczący : prof. Mirosław Pokrzywiński z UM im. F. Chopina w Warszawie,
Członkowie : prof. Andrzej Godek z AM im. K. Pendereckiego w Krakowie,
prof. Bogdan Ocieszak z AM im. St. Moniuszki w Gdańsku,
prof. Roman Widaszek z AM im. K. Szymanowskiego w Katowicach,
dr hab. Robert Stefański z AM im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi,
Nagrania uczestników z podziałem na grupy umieszczane wg harmonogramu
Festiwalu, będą dostępne w postaci playlisty na stronie internetowej Szkoły w zakładce
„Festiwal Klarnetowy” w ciągu trwania całej Imprezy. Po ogłoszeniu wyników od dnia
22 maja br. na stronie pozostaną już tylko nagrania Laureatów Festiwalu.
Pragnę przypomnieć, że organizatorem XIV Festiwalu Klarnetowego jest Centrum
Edukacji Artystycznej, współorganizatorem PSM I i II st. im. I. J. Paderewskiego
w Piotrkowie Trybunalskim. Festiwal jest objęty patronatem Ministra Kultury
Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotra Glińskiego oraz Prezydenta Piotrkowa
Trybunalskiego Pana Krzysztofa Chojniaka.
Chciałabym przekazać serdeczne podziękowania osobom i instytucjom, które przyczyniły
się do organizacji Festiwalu oraz nadania odpowiedniej rangi tej Imprezie. Dziękuję
również sponsorom – Firmie „Piotr Śmietana Sprzedaż i Serwis Instrumentów Dętych”
oraz Radzie Rodziców działającej przy naszej Szkole.

Życzę wszystkim Państwu wielu wspaniałych wrażeń podczas słuchania gry młodych
wykonawców.
Samym Uczestnikom, Pedagogom i Akompaniatorom życzę sukcesów i satysfakcji z
wykonania tak trudnej i wymagającej pracy.
Teraz wszyscy odczuwajmy już tylko radość z uczestniczenia w naszym „Ogólnopolskim
Święcie Klarnecistów”.
Ciesząc się z możliwości zorganizowania obecnej edycji Festiwalu, pozostaję w nadziei
na nasze następne spotkanie za 2 lata, już w innej, pocovidowej rzeczywistości z
możliwością wykonania utworów „ na żywo” i przeżycia towarzyszących temu emocji i
wzruszeń –
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