Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Złoto dla Mażoretek Orkiestry Dętej OSP Iwanowice
Artystyczna wizytówka Gminy Szczytniki - Orkiestra Dęta OSP Iwanowice pod batutą mgr Marka Kubera oraz
mażoretki pod kierownictwem choreograficznym mgr Katarzyny Kubera wystąpili w niedzielę 19 maja podczas 51.
Festiwalu Orkiestr Dętych w Sławnie w zachodniopomorskim. Podczas Festiwalu przeprowadzono także konkurencję
mażoretek "Show Porada", w której znakomicie zaprezentowały się reprezentantki z Iwanowic, zdobywając pierwsze
miejsce.

Tradycyjnie festiwal rozpoczął się na Placu Kardynała Stefana Wyszyńskiego wspólnym wykonaniem przez 7 orkiestr
dętych „Sygnału Festiwalu Orkiestr Dętych
w Sławnie” oraz „Marszem Triumfalnym Aida”. Następnie odbyła się konkurencja mażoretek o nazwie „ShowParada”. Celem tej konkurencji było wyłonienie grupy mażoretek, która najlepiej zaprezentuje się w dowolnym
układzie tanecznym oraz w czasie przemarszu orkiestr. Mażoretki z Iwanowic przedstawiły układ taneczny do utworów
„Cheap Thrills”, „Rolling in the Deep” oraz „Shut up and Dance”. Jury oceniało: wykonanie techniczne układów,
opracowanie choreograficzne, poziom, nowatorstwo i oryginalność, wykorzystanie rekwizytu, ogólne wrażenie
artystyczne, dobór i zróżnicowanie programu oraz udział orkiestry przygrywającej na żywo. Mażoretki Orkiestry Dętej
OSP Iwanowice wywalczyły pierwsze miejsce i zdobyły złoty puchar.
Po konkurencji Show Parada orkiestry wykonały jeszcze jeden wspólny utwór „Najtrudniejszy pierwszy krok” a
wszystkimi orkiestrami dyrygował mgr Marek Kubera. Następnie wszyscy przemaszerowali do sławieńskiego
amfiteatru, gdzie odbyły się prezentacje estradowe poszczególnych orkiestr. Orkiestra z Iwanowic oraz mażoretki
zdobyły szczególne uznanie wśród sławieńskiej publiczności. Bardzo pozytywna atmosfera tego festiwalu sprawia, że
orkiestra chętnie wraca tam co roku, a tym razem był to już 12. występ i orkiestra ma już w Sławnie swoich fanów. Jak
co roku udział w Festiwalu w Sławnie wiąże się z kilkudniowym pobytem muzyków i tancerek w nadmorskim
Jarosławcu, gdzie doskonalą warsztat muzyczny i taneczny.
Pod podanym poniżej linkiem można obejrzeć przemarsz orkiestry podczas festiwalu:
https://www.youtube.com/watch?v=3fGGEtJNvqE
Orkiestra Dęta OSP Iwanowice składa się z 36 muzyków. Obecnym kapelmistrzem jest mgr Marek Kubera waltornista Filharmonii Kaliskiej. Opiekunem- prezesem orkiestry jest Paweł Grabowski. Zespół mażoretek pod
kierownictwem mgr Katarzyny Kubera działa od 2012 roku, składa się z 37 dziewcząt i podzielony jest na 3 grupy
wiekowe. Grupa najstarsza wiekowo liczy 10 dziewcząt, średnia 17 i najmłodsza
10 dziewczynek.
Podczas Show Parady w Sławnie zaprezentowała się najstarsza i średnia grupa oraz 2 mażoretki z najmłodszego
składu, a były to 6,5 letnie Joanna Michalska i Karolina Tylska. W trakcie koncertu orkiestry w sławieńskim
amfiteatrze do zespołu tanecznego dołączyła również najmłodsza mażoretka 4 letnia Lena Michalska. Mieszkańcy
Iwanowic oraz naszego regionu będą mogli zobaczyć popisowy występ Mażoretek i Orkiestry Dętej OSP Iwanowice
podczas festynu
z okazji Dnia Dziecka, który odbędzie się dnia 2 czerwca 2019 roku, o godzinie 16.00, w parku, w Iwanowicach.
Info/Foto: Anna Tylska (Orkiestra Dęta OSP Iwanowice)
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