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XXIV Makowski Karnawał
>>>GALERIA<<<11 lutego br. już po raz 24. odbył się Makowski Karnawał - impreza promująca
dorobek kulturalny naszej Gminy. Jak co roku, impreza zgromadziła na sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej w Makowie liczną publiczność. Impreza rozpoczęła się hejnałem odegranym przez trębaczy
z orkiestry dętej. Uroczystego otwarcia Karnawału dokonał Wójt Gminy Pan Jerzy Stankiewicz w
towarzystwie prowadzącej Pani Anety Kowalczyk
Pierwszym punktem programu był występ Marysi Tomaszewskiej, uczennicy klasy VII Szkoły
Podstawowej im.Ks.J.Twardowskiego w Makowie, która od 6 lat uczy się grać na fortepianie w Szkole
Muzycznej w Skierniewicach, a od września 2017 r. swoje umiejętności muzyczne rozwija w
Samorządowej Szkole Muzycznej II stopnia w Skierniewicach. Na swoim koncie ma wiele wyróżnień w
koncertach pianistycznych. Trzykrotnie została laureatem Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego
na Mazowszu. Miała okazję koncertować m.in. w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, w
Warszawskim Towarzystwie Muzycznym, w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki oraz w Sali Balowej
Zamku w Łańcucie.
Podczas Karnawału zaprezentowała nastrojowy Nocturn ES dur F.Chopina oraz Tarantellę Maurycego
Moszkowskiego - żywiołowy i dynamiczny włoski taniec ludowy.
Kolejnym był występ makowskich przedszkolaków. 22-osobowa grupa 6-latków z grupy
&bdquo;Smerfy&rdquo; zaprezentowała układ taneczny pt. &bdquo;Lekko, zwiewnie i zabawnie&rdquo;
przygotowany pod kierownictwem opiekunek Anny Frankowskiej i Anny Król. Przedszkolaki
zaprezentowały się w tańcu do ballady &bdquo;Viva Forever&rdquo; grupy Spice Girl, a następnie
przeniosły wszystkich do baśniowej Krainy Lodu w tańcu do utworu &bdquo;Mam tę moc&rdquo;.
Kolejni artyści to uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Pszczonowie. 25-osobowa grupa uczniów pod
opieką nauczycielek Agnieszki Dura i Renaty Paciorek przeniosła widzów do świata baśni w tanecznych
układach do utworów &bdquo;Laleczka z saskiej porcelany&rdquo; i &bdquo;Symphonia 2011Chris
Parker&rdquo;.
Kolejną szkołą, która zaprezentowała się podczas tegorocznej imprezy była Szkoła Podstawowa w
Makowie Barwne, pełne dynamiki i popisów akrobatycznych widowisko przygotowane pod kierownictwem
Pań Ireny Chojeckiej, Pauliny Jackiewicz i Anety Kowalczyk zaprezentowane przez 35-osobową grupę
uczniów przeniosło widzów do świata cyrku.
Ostatnią ze szkół, która zaprezentowała się podczas tegorocznego Karnawału było Gimnazjum
Św.Wojciecha. 8-osobowa grupa dziewcząt pod kierunkiem nauczycielek Danuty Sułek i Moniki Olejnik,
zaprezentowała układ choreograficzny do utworu Enrique Iglesiasa &bdquo;Duele EL Corazon&rdquo;.
Makowski Karnawał to nie tylko występy artystyczne uczniów makowskich szkół.
Atrakcją tegorocznego Karnawału był występ profesjonalnej grupy tanecznej &bdquo;RedHeels&rdquo;,
która podczas 3 swoich wejść zaprezentowała się w tańcach latynoamerykąńskich (samba, salsa, chacha),burlesce i charlestonie. Widowiskowe popisy tancerek uzupełnione oryginalną oprawą i bogato
zdobionymi kostiumami, nagrodzone zostały gromkimi brawami.
Tradycyjnie już na koniec imprezy odbył się koncert Orkiestry Dętej OSP z Makowa, któremu
towarzyszyły występy dziewcząt z Grup Paradnych. Orkiestra pod batutą Pana Mariana Chmielewskiego
zaprezentowała m.in. przepiękną wiązankę walcy wiedeńskich Straussa, duet z operetki
&bdquo;Księżniczka Czardasza&rdquo; w wykonaniu solistów Małgorzaty Wójcickiej i Ireneusza Foksa
oraz przebój muzyki disco polo Zenona Martyniuka &bdquo;Przez twe oczy zielone&rdquo; w wykonaniu
solisty Aleksandra Wyrwicza oraz wiele innych.
W trakcie koncertu Wójt Gminy złożył podziękowania Panu Wacławowi Pokropowi -ustępującemu
członkowi orkiestry za jego ponad 50 letnią działalność w orkiestrze.
Serdecznie dziękujemy nauczycielom, rodzicom i wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie
tegorocznej imprezy.
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