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Chór Puellae Orantes trzeci raz nominowany do nagrody Fryderyka

PawełChwał

Tarnowski, dziewczęcy chór
Puellae Orantes znalazł się
w wąskim gronie pięciu nominowanychdotegorocznychFryderyków.Tojużtrzeciepodejście
chórudotejprestiżowejnagrody
przyznawanejprzezpolskieśrodowisko muzyczne. Tarnowiankiniesąbezszans,mimoże
jako jedyne z całej piątki są zespołem amatorskim, a ich konkurentamiwwalceostatuetkęsą
tak znane marki jak Poznańskie
Słowiki czy Camerata Silesia.
Uznanieczłonków1200-osobowejAkademiiFonograficznej
zdobył ostatni, dwupłytowy albumtarnowskiegochóru„Łukaszewski&Bembinow. Kolędy
ipastorałki”,któryzebrałbardzo
pochlebne opinie zarówno
od krytyków, jak i słuchaczy.
– Już sama nominacja jest dla
nas ogromnym sukcesem i powodemdodumy,tymbardziejże
do tegorocznej edycji Fryderyków zgłoszono aż 112 albumów
muzyki poważnej – mówi ks.
Władysław Pachota, założyciel
i dyrygent chóru katedralnego.
Wcześniej krążek – jako
pierwszywhistoriipolskiejmu-

zykipoważnej–zdobyłtytułzłotejpłytyDVD,ajegorecenzjazamieszczona została w prestiżowymwydawnictwieBBCMusic,
czym mogą się poszczycić jedynie nieliczni wykonawcy z Polski.
Chór, promując album, wystąpił z koncertami m.in. w Filharmonii Krakowskiej, w teatrach Słowackiego w Krakowie
i Solskiego w Tarnowie oraz
na warszawskim Uniwersytecie
Muzycznym,gdziesłuchaczami
byli wykładowcy i znawcy muzyki poważnej, zwłaszcza chóralnej.
–Trochęobawialiśmysiętego
koncertu – przyznaje Aleksandra Topor, odpowiedzialna
za emisję głosu w Puellae
Orantes. – Jednak zupełnie niesłusznie, gdyż dziewczyny zaprezentowały się doskonale,
zbierając masę pochwał i gratulacji.
Występu,azwłaszczazachowanianascenie,gratulowałtarnowskimchórzystkomsamkierownik katedry chóralistyki,
twierdząc, że każda z dziewcząt
ma ogromny potencjał i mogłaby z powodzeniem zrobić
światową karierę.

Zamiastzłotakupił
biżuterięztombaku
MałgorzataWięcek-Cebula
Brzesko, Bochnia

Policjancizatrzymali19-letniego
Rumuna.Młodyczłowieksprzedał mieszkańcowi Brzeska sygnetiobrączkę.Powizycieujubilera okazało się, że nic nie są
warte. Wykonano je bowiem
ztombaku.
Do oszustwa doszło w Uszwi.
Mieszkaniec Brzeska zatrzymał
swój samochód, widząc stojącego przy drodze młodego człowieka. Przypuszczał, że potrzebujeonpomocy.Rumunfaktycznie przyznał, że zabrakło mu
paliwa.Podczasrozmowyzaproponował mężczyźnie, że za 300

zł sprzeda mu okazały sygnet
i obrączkę. Miały być wykonane
zezłotawysokiejpróby.Mężczyzna kupił precjoza, postanowił
jednak sprawdzić ich wartość.
Odjubileradowiedziałsię,żezarówno sygnet, jak i obrączka zostaływykonaneztombaku.Oincydencienatychmiastpowiadomiłbocheńskąpolicję.
Oszust został zatrzymany na
terenie miasta. 19-latek usłyszał
zarzut oszustwa. Grozi mu do 8
lat więzienia. – To kolejny taki
przypadek, dlatego apelujemy
o rozwagę i ostrożność przy dokonywaniutakichzakupów–radzi Ewelina Buda, rzeczniczka
prasowapolicjiwBrzesku.

Wykład prof. Hellera
w Pałacu Młodzieży
Łukasz Jaje
Tarnów

Ksiądz prof. Michał Heller, wybitny teolog, fizyk i kosmolog,
poprowadzi jutro wykład w sali
teatralnejPałacuMłodzieży.Początek spotkania pod nazwą
„Podróż do początków wszechświata” zaplanowano na godzinę 11.
Wykładks.prof.MichałaHellera zainauguruje projekt „MłodzieżowyInkubatorNaukowy”.
Wybór osoby, która rozpocznie
przedsięwzięcie, nie jest przypadkowy. Duchowny objął honorowy patronat naukowy nad

projektem.Wramach„Młodzieżowego Inkubatora Naukowego”odbędziesięcyklspotkań
z wykładowcami uczelni wyższych. Młodzież pozna tajniki
naukścisłych,humanistycznych
oraz dziedzin artystycznych.
Kolejne wykłady organizowane wspólnie z Państwową
Wyższą Szkołą Zawodową
wTarnowieodbędąsięw:kwietniu, maju, październiku i listopadzie tego roku oraz od stycznia do marca 2013 roku.
Pierwszedwanaściemiesięcy
projektupodsumujesympozjum
zudziałemks.prof.MichałaHellera.

Otym,czytarnowskichórdostanie w tym roku Fryderyka,
przekonamy się 26 kwietnia
podczas gali w Warszawie.
23 marca Puellae Orantes zaśpiewa na Węgrzech między innymi w katedrze w Szeged,
uświetniając tegoroczne obchodyDniPrzyjaźniWęgierskoPolskiej.
WystęputarnowianekwysłuchająprezydenciPolskiiWęgier
orazszerokiegremiumkorpusu
dyplomatycznego.
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Na przełomie maja i czerwca
chórrozpoczynanagraniakolejnej, ósmej płyty zatytułowanej
„Ave Maria”, na której znajdzie
się między innymi utwór Michała Lorenca.
– Kompozytor już zapowiedział, że chętnie przyjedzie
osobiście wysłuchać jego wykonania – mówi ks. Pachota.
Jednocześnie trwają przygotowania do wspólnego koncertu
Puellae Orantes z zespołem
AudioFeels.
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Wielka duma Tarnowa

23.03 dziewczęta zaśpiewają dla prezydentów Polski i Węgier
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