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Skład jury V Festiwalu Piosenki "O wolności"
Z przyjemnością informujemy, że w komisji konkursowej V Festiwalu Piosenki "O wolności" zasiądą:
Anna Piontek - uczestniczka zespołu inicjującego powstanie Gruby Bluesa. Organizatorka
wystaw i wydawnictw muzycznych. W jury reprezentuje organizatorów Instytut Pamięci
Narodowej w Katowicach oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności
Barbara Lubos-Święs - aktorka ﬁlmowa i teatralna. Absolwentka Wydziału Aktorskiego i
Pantomimicznego PWST we Wrocławiu. Pracowała w Teatrze Rozrywki w Chorzowie, Teatrze
Zagłębia w Sosnowcu. Od roku 2005 jest aktorką Teatru Śląskiego w Katowicach, współpracuje z
Teatrem Korez w Katowicach. Laureatka licznych nagród artystycznych, w tym XVI Przeglądu
Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu w 1995 roku. Współtworzyła recital "Świat w obłokach", w
którym śpiewała piosenki Jacka Kaczmarskiego, Agnieszki Osieckiej, Marka Grechuty.
Karo Przewłoka – wokalistka, skrzypaczka. Śpiewa przede wszystkim białym głosem. Uczyła
się m.in. u Jurija Pastuszenki, Witka Kozłowskiego, Viktorii Hanah, Weroniki GrozdewKołacińskiej. Śpiewa w zespole Krzikopa, z którym nagrała dwie płyty. Reprezentowała Polskę na
Olimpiadzie Kulturalnej zorganizowanej przy Olimpiadzie Zimowej w Korei Południowej.
Laureatka zeszłorocznego konkursu Nowa Tradycja organizowanego przez Polskie Radio oraz
Festivalu Andrea Parodi w Cagliari za najlepszą interpretację pieśni. Na co dzień gra i śpiewa w
założonej przez siebie Kapeli Dejcie Pozór grającej w nurcie in crudo pieśni śląskie
Martyna Kubiak - wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, liderka zespołu Early Birds.
Absolwentka wokalistyki jazzowej w Akademii Muzycznej w Katowicach oraz edukacji muzycznej
Uniwersytetu Śląskiego. W muzyce poszukuje przestrzeni oraz kojących, acz intrygujących
brzmień. Poza Porannymi Ptaszkami, od kilkunastu lat związana jest z chórem gospel Z miłości
oraz od kilku lat z zespołem Music Mahal
Sebastian Płatek - dziennikarz muzyczny, redaktor naczelny serwisu muzycznego NetFan.pl,
manager i promotor oraz songwriter, współtwórca wydawnictwa fonograﬁcznego Kids & Teen
Records
Do udziału w tegorocznej edycji festiwalu napłynęły 73 zgłoszenia. Zgodnie z regulaminem jury ma
czas do 15 marca, aby w preeliminacjach, na podstawie przesłanych wykonań, wybrać uczestników
ﬁnału, którzy 17 kwietnia zaprezentują się na scenie Teatru Śląskiego - Scena w Malarni w
Katowicach. Do przesłuchania ﬁnałowego zostanie zakwaliﬁkowanych 15 wykonawców z kategorii
wiekowej młodszej oraz 15 wykonawców z kategorii wiekowej starszej.
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