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Teledysk Radia Opole! Dziennikarze śpiewają "Idą święta"
[FILM]
Radio Opole przygotowało dla swoich słuchaczy świąteczną piosenkę. Dziennikarze, reporterzy i
edytorzy zaśpiewali pastorałkę pt. 'Idą święta'. Wystąpili także w teledysku, który jej towarzyszy.
- Produkcji towarzyszyła dobra zabawa, którą chcemy podzielić się ze słuchaczami naszej
rozgłośni - mówi Maciej Guzik z działu marketingu Radia Opole. - Fajna zabawa, podchodzimy do
tego bardzo specyficznie, to ma być dobra zabawa dla wszystkich, przyjemny obrazek do
przyjemnej piosenki, coś co pozwoli Państwu uśmiechnąć się tak tradycyjnie i tak w głębi duszy,
zatrzymać się w tej pogoni świątecznej za gotowaniem i prezentami - dodaje.
W teledysku świątecznym Radia Opole zobaczyć możemy między innymi red. Piotra Wójtowicza,
który podkreśla, że praca nad klipem wcale nie była łatwa.
- Dzięki takim doświadczeniom, jak nagrywanie klipu dowiaduję się, że zabawa na zawołanie nie
jest wcale taka prosta, jak mogłoby się komuś wydawać - mówi red. Piotr Wójtowicz. - Tańczenie
w wideoklipach też raczej marnie mi idzie. Zresztą kolegom i niektórym koleżankom również, a
niektórym bardzo dobrze. W każdym razie cieszę się uczestniczeniem w każdym klipie czy to
bożonarodzeniowym, czy noworocznym. Uważam, że jest to doświadczenie, które powinniśmy
czasem przeżyć - dodaje.
- Na pewno jest to dla mnie spore nowe doświadczenie - mówi Jacek Rudnik, prezenter informacji,
który zaśpiewał w świątecznej piosence Radia Opole jedną z solowych partii. - Wokalnie nie
jestem chyba najmocniejszy, co słychać w trakcie tego teledysku, ale ten świąteczny okres ma
dla mnie zawsze wyjątkowe znaczenie, chciałem być częścią tego kapitalnego projektu
zorganizowanego w naszej rozgłośni. Gdzieś tam chyba w dwóch czy trzech miejscach się
pojawiam dość epizodycznie, ale na pewno jestem częścią tej naszej świątecznej radiowej rodziny
- dodaje.
Słowa do piosenki napisał Jan Karol Minkner, wokalnie i instrumentalnie opracował utwór Marcin
Kobza. Nagraniem, mixem i masteringiem zajął się Andrzej Czubiński. Za realizację klipu
odpowiedzialni byli: Marcin Pawełczak i Michał Schwierc.

