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56. KFPP: Debiuty - w konkursie 12 piosenek! [FILM,
ZDJĘCIA]
Debiuty 56. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu właśnie się rozpoczęły. Dwunastu
uczestników walczy o opolską 'Karolinkę', czyli nagrodę im. Anny Jantar. Koncert reżyseruje
Dariusz Goczał. Młodych wokalistów wyłoniła Rada Artystyczna w składzie Mateusz Matyszkowicz,
Konard Smuga, Artur Orzech, Magdalena Matyjaszek, Jarosław Wasik i Jan Borysewicz.
Wśród debiutantów jest Justyna Jary, piosenkarka, autorka tekstów i muzyki, a nawet aktorka.
Usłyszmy biały śpiew okraszony rockowymi dźwiękami. Piosenka nosi tytuł "A ja". Artystka bardzo
się cieszy, że od kilku lat w Debiutach artyści mogą prezentować autorską twórczość.
- Dla mnie to było bardzo, bardzo ważne i przyznam, że to też skłoniło mnie, żeby zgłosić się do
tegorocznej edycji - mówi artystka.
- Bardzo, bardzo chciałabym pokazać Państwu to, co tworzę, robię i co mi w duszy gra.
Oczywiście, że mamy cudowne piosenki, które już są w obiegu, ale nie zawsze mamy taką okazję,
żeby pokazać to, co robimy. Słuchajcie koniecznie - dodaje.
W Debiutach usłyszymy też zespół Sonbird z piosenką "Niepoważny".
- To jest pierwszy utwór, który napisaliśmy jako ten zespół - mówi Dawid Mędrzak z zespołu
Sonbird. - Opowiada takie dość nasze młodociane historie miłosne. Jest do tego teledysk, który
może nie jest o tym samym, ale jest to jakaś wizja artystyczna reżysera. Jest to piosenka
energiczna, cieszymy się, że możemy z nią wystąpić, bo będzie dużo okazji do wspólnego tańca dodaje.
Wszyscy debiutanci w tym roku to:
Magdalena Bańkowska-Moskwa
Brudne Gary
Sargis Davtyan
Jagoda Kret
Justyna Jary
Sąstąd
Vigonez Music
Natalia Zastępa
Żelka
Michał Wiśniewski /laureat zaczarowanej piosenki/
Sonbird /laureat NCPP/

Aleksandra Nykiel – laureat „Szansy na Sukces. Opole 2019”.
Gościnnie zaśpiewa AniKa Dąbrowska, która jest zwyciężczynią The Voice Kids 2.
Ceramiczną Karolinkę, którą otrzyma zwycięzca Debiutów, zaprojektowała nieżyjąca już Krystyna
Wiejak, a wykonała jej córka - Małgorzata Futkowska.
Radio Opole jest patronem festiwalu, a wszystkie koncerty transmitujemy na naszej antenie.

