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Poznaj źródła folkloru opolskiego
„Pieśni wracają do domu. Historyczne źródła dźwiękowe folkloru opolskiego” to tytuł konferencji,
która w najbliższą sobotę (16.02) odbędzie się w Muzeum Śląska Opolskiego. Spotkanie odbywa
się w ramach cyklu 'Muzyka tradycyjna Opolszczyzny'. Tego samego dnia w ramach wydarzenia,
ale tym razem w Gminnym Ośrodku Kultury w Strzeleczkach, zabrzmią najstarsze zachowane,
polskojęzyczne nagrania muzyki ludowej na Śląsku.
<p>Konferencja rozpocznie się o godz. 11:00 w sali odczytowej (wejście od ul. Muzealnej).
Koncertu w Strzeleczkach będzie można posłuchać od godz. 16:30. Wstęp wolny. <br /> <br />
Więcej o wydarzeniu w piątek w audycji <a href="17,302,regionalne-kulturalia-dab"
target="_blank">Regionalne kulturalia </a>na Radio Opole 2 Kultura opowiedzą organizatorzy:
etnomuzykolog dr Mariusz Pucia z Uniwersytetu Opolskiego i Dariusz Kownacki.</p> <p><br />
Muzyka w Strzeleczkach zabrzmi nie bez powodu, bo to właśnie z trzech miejscowości tej gminy Dziedzic, Racławiczek i Smolarni – pochodzą najstarsze nagrania dźwiękowe w języku polskim. Na
tzw. wałkach fonograficznych Edisona latem 1913 r. nagrał je niemiecki nauczyciel Paul Schmidt
zachwycony melodyjnością mowy, śpiewu i muzyki tamtejszych mieszkańców. Będzie można
usłyszeć głosy sprzed ponad stu lat... Z 34 wałków, na których nagrał śpiew, muzykę i modlitwy w
ich wykonaniu, do dziś zachowały się 32. Znajdują się w Berlińskim Archiwum Fonograficznym.
Kilka lat temu ich opracowaniem zajął się m.in. dr Mariusz Pucia, etnomuzykolog z Uniwersytetu
Opolskiego.</p> <p><br /> Za płytę "Polskie pieśni ludowe na Śląsku Opolskim przez Paula
Schmidta w 1913 r. na fonograf zebrane. Pierwsze nagrania muzyki tradycyjnej dokonane na
Śląsku Opolskim ze Zbiorów Archiwum Fonograficznego w Berlinie" przygotowaną m.in. przez dr.
Mariusza Pucię i dr. Jacka Jackowskiego Zbiory Fonograficzne Instytutu Sztuki PAN otrzymały I
nagrodę w konkursie "Fonogram Źródeł" za rok 2017, organizowanym przez Program Drugi
Polskiego Radia.<br /> <br /> Radio Opole konferencję i koncert w ramach cyklu "Muzyka
tradycyjna Opolszczyzny" objęło patronatem medialnym. <br /> <img class="image borderefx1
fit" style=" width:100%; clear:both; margin:10px 0 10px 0;"
src="http://radio.opole.pl/public/info/2019/268262/2019-02-11_1549868340.jpg" alt="" title=""
/><br /> <br /> </p> <p> </p>

