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Nocny Lot zwycięzcą konkursu koncertowego 13.
Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Turystycznej
Kropka w Głuchołazach
To była śpiewająca noc w Głuchołazach. Przegląd Utworów z Charakterem, czyli PUCH, odbył się
tym razem nie w Muszli Leśnej, a w głuchołaskim Centrum Kultury. Na scenie zaprezentowało się
14 wykonawców z całej Polski. Jury, którego przewodniczącym był Jerzy Krużel z Polskiego Radia
Rzeszów, przyznało główną nagrodę zespołowi Nocny Lot.
- Z roku na rok rośnie poziom wykonawców - mówi Jerzy Krużel. - Ja zawsze zwracam uwagę i na
wartość literacką i muzyczną. Dlatego w tym roku główną nagrodę otrzymał Nocny Lot, drugie
miejsce zajął zespół Grzane Wino. Oba zespoły grają muzykę, którą trudno nazwać turystyczną,
ale jest to piosenka z elementami bluesa, jazzu, rocka i piosenki poetyckiej.
Zespół Nocny Lot zagrał w składzie: Tomasz Hałuszkiewicz, Paweł Godlewski, Szymon Neubauer i
Cezary Rogalski.
-Czujemy się zaszczyceni. Jeździmy po tych festiwalach, mamy nagrody, mamy wyróżnienia, ale
"Kropka" to wielki prestiż. Cieszymy się, że jury nas doceniło pod tyloma względami, kompletnie
się tego nie spodziewaliśmy - mówią członkowie zespołu.
3 miejsce zajęły Katka Gorunova i Marta Kania. Wyróżnienie otrzymali: Z Tylu Chmur i 032.
Wieczorem koncerty przeniosły się do Muszli Leśnej. Gwiazdą była Lubelska Federacja Bardów,
która na scenie jest już od 20 lat. Zespół zabrał tłumnie zgromadzoną w głuchołaskim amfiteatrze
publiczność w muzyczną podróż przez 20 lat swojej dotychczasowej działalności.
- To był okres nieustającej przygody - mówi Jan Kondrak z Lubelskiej Federacji Bardów. - Nie
daliśmy się zamknąć w jednej formule estetycznej i treściwej. Robiliśmy wycieczki w różne,
dziwne strony. Raz śpiewaliśmy poezję Karola Wojtyły, raz Kazimierza Grześkowiaka. To są
całkowicie rozbieżne wektory, jeśli idzie o sposób budowania treści i samą treść. Pilnowaliśmy też
swojej indywidualnej ścieżki rozwoju, czy pisania i komponowania tekstów autorskich.
Przed nami ostatni dzień festiwalu. Niedziela należy do naszych południowych sąsiadów. W
głuchołaskiej Muszli Leśnej wystąpią: CIHELNA & SPOL, POCITY, MARTINA TRCHOVÁ & TRIO,
JARRET i MAREK MAJEWSKI Z ZESPOŁEM.
Koncert „ Trambska Hudba” poprowadzi Teresa Drozda. Początek o godzinie 16.00. Dodajmy, że
Radio Opole objęło festiwal patronatem medialnym.

