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Girls on Fire zwyciężyły w koncercie Debiuty 55. KFPP.
"Siła kobiet" porwała publiczność [ZDJĘCIA, FILM]
'Dziewczyny mają moc' - Girls on Fire debiutują w Opolu. Karolinka 55. KFPP trafiła do
wrocławskiego tria, które wykonało piosenkę 'Siła kobiet'.
Jak mówią wokalistki zespołu, to ogromne zaskoczenie i radość debiutować na deskach
opolskiego amfiteatru.
- To ogromna radość i zaskoczenie wręcz. To był naprawdę fantastyczny koncert i mnóstwo
zdolnych ludzi. Bez kokieterii, po prostu jesteśmy mile zaskoczone. W ogóle się tego nie
spodziewałam, mówię to bardzo szczerze. Jutro odpowiem na to pytanie, jak uwierzę. Opolska
publiczność jest zawsze wspaniała, dopinguje artystów na scenie. Pomimo później godziny było
czuć tę moc z tamtej strony również. Pracujemy bardzo ciężko od dawna na to, żeby być w tym
miejscu, w którym jesteśmy. Mamy taką nadzieję, że właśnie otwiera się przed nami jakaś nowa
droga. Ale jutro wracamy do domów, do naszych dzieciaków i musimy im troszeczkę
zrekompensować te ostatnie dni - mówią Joanna Cholewa, Marta Dzwonkowska i Monika
Wiśniowska-Basel.
Zespół zapowiada już wydanie nowej płyty. O nagrodę im. Anny Jantar walczyło 10 piosenek.
Nagroda publiczności TVP powędrowała także do kobiet - duetu Siostry Melosik, czyli Martyny i
Dagmary Melosik.
W jury konkursu zasiedli: Olga Bończyk, Rafał Poliwoda, Katarzyna Żak i Łukasz Zagrobelny. Przed
prezentacją każdej z piosenek publiczność obejrzała krótkie materiały filmowe o młodych
artystach. Gościem specjalnym koncertu był Andrzej Piaseczny.
A przed nami drugi dzień festiwalu. Pierwszym sobotnim koncertem będzie konkurs Premier. O
nagrodę im. Karola Musioła powalczą: Future Folk, Marta Gałuszewska, Tomasz Karolak i Pączki w
Tłuszczu, K.A.S.A., Jakub Krystyan, Ola Nizio, RUBIK, Tulia i Uniatowski. W koncercie poza
konkursem wystąpią również m.in. Krzysztof Krawczyk, Maciej Miecznikowski i zespół Leszcze,
Blue Cafe oraz Kasia Cerekwicka.
Później na scenie koncert Piosenki Literackiej i Kabaretowej "Ja to mam szczęście". W programie
występy m.in.: Janusza Radka, Katarzyny Żak, Natalii Sikory, Krzysztofa Kiljańskiego, Edyty
Geppert i Jacka Kawalca.
Radio Opole jest patronem medialnym tegorocznego 55. KFPP. Wszystkie koncerty transmitujemy
na naszej antenie.

