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„Kapela Wileńska” została zwycięzcą
9. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel
Podwórkowych w Piotrkowie
Trybunalskim. Zespół  z Wileńszczyzny
pokonał  w konkursie 30 rywali!

„Konkurencja była zacięta, musieliśmy walczyć.
Wśród uczestników były najlepsze kapele
podwórkowe z całej Polski. Wszyscy wiedzieli, po co przyjechali. Zależało nam na zwycięstwie, ale do końca
nie byliśmy pewni, jaki będzie werdykt jury, w którym zasiadali cenieni zawodowcy” – opowiada Romuald
Piotrowski z „Kapeli Wileńskiej”.

Artystów oceniało jury w niezmiennym składzie: Benjamin Przeździęk i Karol Olszewski (obaj z Uniwersytetu
Muzycznego Fryderyka Chopina w Białymstoku) oraz Lech Nowicki z TVP Polonia. Wileńska f ormacja była
jedynym zespołem z zagranicy.

Według organizatorów – Stowarzyszenia Folkloru Miejskiego i kapeli „Fakiry” – f estiwal w Piotrkowie
Trybunalskim jest największym świętem f olkloru w Polsce: „Podczas trwania Festiwalu prezentowany jest
szeroko rozumiany f olklor miejski, który do tej pory kojarzył nam się z kulturą ludową i tradycją
przekazywaną z dziada pradziada, a dziś jest redef iniowany i pojawia się jako element kultury miejskiej” .
Patronat honorowy nad f estiwalem sprawuje minister kultury i dziedzictwa narodowego RP Bogdan
Zdrojewski.

W tym roku f estiwal składał się z kilku części. W Amf iteatrze Miejskim odbywała się część główna:
przesłuchania konkursowe kapel. Kolejne części f estiwalu to: wspólna „Zabawa na dechach” – tak zwana
potańcówka pod gołym niebem w Rynku Trybunalskim, koncerty uliczne kapel, liczne konkursy dla
mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego, w tym konkurs „Powróćmy jak za dawnych lat…” oraz wystawa
starych rowerów i samochodów.

Festiwal odbywał się w dniach 25-26 maja.
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