Rusza VIII edycja Festiwalu Zaczarowanej Piosenki
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?Słowo niepełnosprawność słyszycie państwo dzisiaj po raz ostatni. Dzisiaj, na tej scenie,
piosenka odbierze znaczenie temu słowu? ? tymi słowami siedem lat temu, w Krakowie, pani
Anna Dymna i pan Maciej Stuhr rozpoczęli uroczysty, choć nietypowy festiwal. Festiwal
Zaczarowanej Piosenki (od 2007 roku, oficjalnie im. Marka Grechuty), mający na celu promocję
uzdolnionych wokalnie osób niepełnosprawnych. Wówczas, w 2005 roku, nikt nie był pewien,
czy sprawdzi się jego formuła. Nie oszczędzając nikogo, drogą kilkustopniowych eliminacji,
zdecydowano się wybrać do finałowego koncertu jedynie najlepszych z najlepszych. To właśnie
oni, w duetach ze znanymi osobami, podczas występu na krakowskim Rynku, mieli zawalczyć
w o stypendia i statuetki Zaczarowanego Ptaszka.
?Asa Tada Rasa?/oficjalny hymn Festiwalu Zaczarowanej Piosenki
Udało się! Wspaniała atmosfera, bardzo wysoki poziom występujących niepełnosprawnych
wokalistów, znani artyści, świetna organizacja oraz cudowna krakowska publiczność przyczyniły
się do pełnego sukcesu festiwalu. Dziś wiele osób, już z początkiem wiosny, z niecierpliwością
wyczekuje czerwcowego finału. Wszak Festiwal Zaczarowanej Piosenki magię ma nie tylko w
nazwie?
Oficjalny klip V edycji festiwalu
Jako że wkrótce przed nami kolejna, ósma już edycja Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im.
Marka Grechuty, warto zastanowić się nad udziałem w tak wspaniałej muzycznej przygodzie.
Eliminacje do przeglądu przebiegają kilkuetapowo. W tym roku, do 29 marca, na adres Telewizji
Polskiej należy przesłać zgłoszenie oraz płytę DVD lub kasetę VHS z wybraną i wykonaną
przez siebie polską piosenką. Do drugiego etapu przejdą 32 osoby, które zaśpiewają podczas
koncertu półfinałowego 5 maja w Łazienkach Królewskich w Warszawie. A już w czerwcu, z
finalistami 8. edycji Festiwalu Zaczarowanej Piosenki, czyli utalentowanymi Zaczarowanymi
Ptaszkami, wystąpią w duetach Zaczarowane Gwiazdy - Grażyna Łobaszewska, Pectus, Piotr
Rogucki, Artur Rojek, Ania Wyszkoni oraz Katarzyna Wilk.
http://www.youtube.com/watch?v=D6RTf6VdQ74
Organizatorami Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty są Fundacja Anny
Dymnej ?Mimo Wszystko? i Telewizja Polska S.A. Partnerem projektu jest Narodowe Centrum
Kultury.
Szczegółowe informacje o festiwalu można znaleźć na www.zaczarowana.pl oraz na oficjalnej
stronie fundacji
http://mimowszystko.org
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