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Kultura

SPORT Nieciecza. Piłkarze Termaliki Bruk-Betu mieli niewesołe miny po meczu w Gdyni > B9

Chór z Tarnowa podbija rynek
i walczy o prestiżową nagrodę

Region wydarzenia
BOGUSZOWA

Ostry spór o szkołę

KULTURA. Chór Puellae Orantes już po raz trzeci został nominowany do Fryderyka, znaczącej

polskiej nagrody muzycznej. Słuchacze i krytycy są zachwyceni najnowszą płytą tarnowianek.

Tarnowski, dziewczęcy chór
Puellae Orantes znalazł się
w wąskim gronie pięciu nominowanych do tegorocznych Fryderyków. To już trzecie podejście chóru do tej prestiżowej nagrody przyznawanej przez polskie środowisko
muzyczne. Tarnowianki nie
są bez szans, mimo że jako
jedyne z całej piątki są zespołem amatorskim, a ich konkurentami w walce o statuetkę są tak znane marki jak Poznańskie
Słowiki
czy
Camerata Silesia.
Uznanie członków 1200osobowej Akademii Fonograficznej zdobył ostatni, dwupłytowy album tarnowskiego chóru „Łukaszewski&Bembinow.
Kolędy i pastorałki”. Niemal
od razu po wydaniu album zebrał bardzo pochlebne opinie

Pierwsze ofiary
sezonu
motocyklistów
Ładna pogoda sprawiła, że
na drogach pojawili się pierwsi
motocykliści. Nie obyło się bez
tragedii. Wczoraj po zderzeniu
dwóchmotorównagminnejdrodzewBrzeziuk.Krakowaśmierć
poniósł jeden z motocyklistów,
drugi odniósł ciężkie obrażenia. Po sobotnich dwóch wypadkachwpowiecieolkuskimjedna
osobanieżyje,adwielecząrany
w szpitalu. Do pierwszego wypadkudoszłowmiejscowościBolesław. 67-letni kierowca volkswagena transportera podczas
zmiany pasa ruchu zderzył się
z23-letnimmotocyklistą.Bardzo
poważnie ucierpiała pasażerka
motocykla.Doszpitalatransportował ją śmigłowiec LPR. Trafił
tam również 23-latek ze Śląska.
Do tragicznego wypadku doszło
w Braciejówce koło Olkusza. 53letni mężczyzna, jadący motorowerem, z nieznanych powodów stracił panowanie nad pojazdem i uderzył głową w asfalt.
Zginął na miejscu.
(EK)

Jako pierwszy
w historii polskiej
muzyki poważnej
album
tarnowskiego
chóru z kolędami
i pastorałkami
zdobył tytuł złotej
płyty DVD
zarówno od krytyków, jak i słuchaczy.
– Już sama nominacja jest
dla nas ogromnym sukcesem
i powodem do dumy, tym bardziej że do tegorocznej edycji
Fryderyków zgłoszono aż 112
albumów muzyki poważnej –
mówi ks. Władysław Pachota,

założyciel i dyrygent chóru
katedralnego.
Wcześniej krążek – jako
pierwszy w historii polskiej
muzyki poważnej – zdobył tytuł złotej płyty DVD, a jego
recenzja zamieszczona została w prestiżowym wydawnictwie BBC Music, 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 w warszawskim Uniwersytecie Muzycznym, gdzie słuchaczami byli
wykładowcy i znawcy muzyki poważnej, zwłaszcza chóralnej.
– Trochę obawialiśmy się
tego 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, a zwłaszcza zachowania na scenie, gratulował tarnowskim chórzystkom sam kierownik katedry
chóralistyki, twierdząc, że
każda z dziewcząt ma ogromny potencjał i mogłaby z powodzeniem zrobić światową
karierę.
O tym, czy tarnowski chór
dostanie w tym roku Fryderyka, przekonamy się 26
kwietnia podczas gali w Warszawie.
Tymczasem 23 marca
Puellae Orantes zaśpiewa
m.in. w katedrze w Szeged,

uświetniając tegoroczne obchody Dni Przyjaźni Węgiersko-Polskiej. Występu tarnowskiego zespołu wysłuchają prezydenci Polski i Węgier
oraz przedstawiciele korpusu dyplomatycznego.
Na
przełomie
maja
i czerwca chór rozpoczyna
nagrania kolejnej, ósmej płyty zatytułowanej „Ave Maria”, na której znajdzie się
m.in. utwór znanego kompozytora 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.
PAWEŁ CHWAŁ
redakcja@dziennik.krakow.pl

WójtChełmcaniewykluczaprzejęcia placówki przez stowarzyszenie.Przemawiajązatymm.in.
wysokiekosztyutrzymaniauczniów. Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Boguszowej zarzuca
wójtowi wprowadzanie w błąd
ioszukiwaniemieszkańcówgminy co do warunków nauki w tej
placówce.
STR. B2

MSZANA DOLNA

Młodzi szczypiorniści
już kombinują
na boisku

Wszystko wskazuje na to, że
gimnazjaliści ustawili rezultat
mistrzostw powiatu w piłce
ręcznej. Jeden z młodych sportowców z Tymbarku podał
w ostatnich sekundach meczu
piłkędorąkrywalazRupniowa,
a ten zdobył decydujący punkt,
który dał jego drużynie awans
do kolejnego etapu rozgrywek
STR. B2

TARNÓW

Potrzebna
sygnalizacja

Na Podhalu tłumy narciarzy aż do Wielkanocy

Naprzejściuprzezul.SitkiwTarnowie niedawno zginął pieszy.
Pobliskaszkołaapelujeopoprawę bezpieczeństwa. Miejsce
od lat uchodzi za niebezpieczne,alewnioskiozamontowanie
sygnalizacjiświetlnejniedoczekały się realizacji.
STR. B3

ZAKOPANE

Włosi zjedzą mniej
jagnięciny
Bacowie zniechęceni rosnącą
biurokracją, wysyłajądoWłoch
corazmniejjagniąt.Nadodatek
produkcjaieksportstająsięcoraz mniej opłacalne.
STR. B4

FOT. TOMASZ MATEUSIAK

A MAŁOPOLSKA ZACHODNIA – STR. B5 A PODHALE – STR. B4 A TARNOWSKIE – STR. B3 A NOWOSĄDECKIE – STR. B2 A OGŁOSZENIA – STR. B8,B9

Piłka nożna. Dziennik Kibica IV ligi piłkarskiej (Kraków-Wadowice) > B10-B11 Krynica. Rozegrano
mistrzostwa Polski w narciarstwie alpejskim > B11 Nowy Targ. Wygrana pingpongistek Gorców >B11

Kalendarzyk
kulturalny z całej
Małopolski – oraz
rozrywka dla
każdego

Na podhalańskich stokach dalej można spotkać tłumy narciarzy! To zasługa pięknej marcowej pogody oraz właścicieli
stoków, którzy doskonale przygotowali swoje ośrodki. Nie bez znaczenia są też liczne promocje na zakup karnetów.
– Marzec jest dla nas bardzo udany – mówi Tomasz Paturej z ośrodka narciarskiego Kotelnica w Białce Tatrzańskiej.
– Narciarzy szczególnie w weekendy dalej jeździ u nas bardzo dużo. Do wyboru mają wszystkie trasy, na których leży
ponad półtora metra miękkiego, białego puchu. W tych warunkach stacją będzie otwarta do świąt Wielkanocnych,
a może nawet dłużej – zapewnia.
Więcej str. B4

CHECHŁO

Mieszkańcy mają
dość smrodu
Sprawca cuchnących zanieczyszczeń nic sobie nie robi ze
śmiesznie niskich kar. Władze
gminy Klucze są bezradne. To
nie pierwszy raz, kiedy śmierdząca maź jest bezprawnie wyrzucana na miejsce pod lasem.
STR. B5

