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Program ﬁnału VI Festiwalu Piosenki "O wolności" Katowice, 23 kwietnia 2022 r.
23 kwietnia 2022 r. w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego – Scena
w Malarni przy ul. Teatralnej 2 w Katowicach odbędzie się ﬁnał VI Festiwalu
Piosenki „O wolności”, którego organizatorami są katowicki oddział Instytutu
Pamięci Narodowej oraz Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności.
Wezmą w nim udział młodzi wokaliści wyłonieni w trakcie preeliminacji. Do udziału w wydarzeniu
wpłynęło łącznie 59 zgłoszeń z całej Polski. Wśród uczestników przeważali soliści, 4 zgłoszenia
wysłane zostały przez zespoły. W trakcie obrad jury wybrało 34 uczestników (po 17 w kategorii
wiekowej młodszej od 10 do 15 lat i starszej od 16 do 24 lat, zarówno solistów, jak i zespoły).
Festiwal Piosenki „O wolności” organizowany jest od 2017 roku. Skierowany jest do dzieci i młodzieży
w wieku od 10 do 24 lat z terenu całego kraju. Od 2020 r. wydarzenie organizowane jest dwuetapowo
obejmując preeliminacje (online) oraz ﬁnał (występ na scenie przed komisją konkursową). Pierwszy
Festiwal odbył się w Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach im. Henryka
Sławika. Uczestnicy drugiej edycji prezentowali się na scenie Śląskiego Teatru Lalki i Aktora
„Ateneum” w Katowicach. Od 2019 r. ﬁnał odbywa się na scenie Teatru Śląskiego – Scena w Malarni.
Szczegółowy program wydarzenia:
VI Festiwal Piosenki „O wolności”
23 kwietnia 2022 r.
godzina
Akcja
KATEGORIA MŁODSZA
9.00 – 10.00 próba kategorii młodszej
(szybka próba mikrofonu, ustawienia, bez możliwości odśpiewania całego
utworu)
10.00 – 10.15 • powitanie uczestników
• przedstawienie jury:
- Karina Przewłoka - skrzypaczka i wokalistka. Członkini zespołu Krzikopa.
Jedna z czołowych postaci na śląskiej scenie folkowej
- Sebastian Płatek – dziennikarz muzyczny, menager, songwriter, redaktor
naczelny portalu netfan.pl i założyciel labelu wydawniczego Kids & Teens
Records
- Barbara Lubos-Święs - aktorka ﬁlmowa i teatralna. Od roku 2005 jest
aktorką Teatru Śląskiego w Katowicach, współpracuje z Teatrem Korez w
Katowicach.
• przemówienie dyrektora IPN Andrzeja Sznajdera,
• przemówienie dyrektora ŚCWiS Roberta Ciupy
10.15 – 12.00 przesłuchania konkursowe kategorii młodszej
12.00
podziękowanie za udział
12.00 – 12.30 obrady jury
12.30 – 13.00 ogłoszenie werdyktu oraz występ zwycięzcy

KATEGORIA STARSZA
13.00 – 14.00 próba kategorii starszej
(szybka próba mikrofonu, ustawienia, bez możliwości odśpiewania całego
utworu)
14.00 – 14.10 • powitanie uczestników
• przedstawienie jury
14.10 – 16.00 przesłuchania konkursowe kategorii starszej
16.00
podziękowanie za udział
16.00 – 16.30 obrady jury
16.30 – 17.00 ogłoszenie werdyktu oraz występ zwycięzcy kategorii starszej
17.00
zakończenie festiwalu
UWAGA! Podany czas przesłuchań konkursowych jest orientacyjny. W zależności od ostatecznej liczby
wykonawców, którzy stawią się na konkursie oraz kwestii organizcyjnych może ulec skróceniu.
Patronat medialny nad wydarzeniem objęło TVP 3 Katowice, Polskie Radio Katowice, Radio
eM i Gość Niedzielny oraz netfant.pl - Internetowy Serwis Muzyczny.
zdjęcie zajawkowe
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