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Wokaliści
Instrumentaliści
Harcerska orkiestra dęta
Kwartet gitarowy
Zespół wokalno-instrumentalny „CONSONANS”
Zespoły taneczne

Wizerunek artystyczny i naukowy naszych wychowanków wyznaczają
dokonania jej pedagogów i absolwentów, którzy odnoszą liczne sukcesy,
zdobywając nagrody na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach
wokalnych oraz występując w telewizyjnych programach rozrywkowych.
•

Wokaliści

Występy na zamówienie - wspaniali i profesjonalnie przygotowani
wokaliści w wieku 9-20 lat, którzy umilą czas muzyką rozrywkową
zarówno polskimi jak i zagranicznymi hitami, natomiast piosenki
dziecięce sprawią, że każdy będzie chciał tańczyć i bawić się. Zajęcia
wokalne prowadzone są równolegle w czterech Studiach Piosenki:
„TALENT”- Mirosława Ziąbera, „GA-GA” – Grażyny Budziasz, „SAMI” Samueli Modzelewskiej, „BLUE SONG-Joanny Litwin. Przez kilkanaście
lat działania pracowni w zajęciach brało udział kilka tysięcy adeptów
sztuki wokalnej. Na kilkuset festiwalach lokalnych, ogólnopolskich
i międzynarodowych zdobywali i nadal zdobywają wiele nagród, w tym
też te najwyższe - Grand Prix. Piosenki w ich wykonaniu zostały
nagrane i wydane na kilkunastu płytach, w tym także na płytach
służących jako dodatek metodyczny do podręczników szkolnych do
przedmiotu "Muzyka".

Instrumentaliści
Młodzi instrumentaliści (pianino. gitara, skrzypce, keyboard)biorą czynnie
udział w życiu kulturalnym naszego miasta, prezentują swoje umiejętności
na różnego rodzaju konkursach instrumentalnych oraz koncertach or
ganizowanych w placówce oraz poza nią.

•

Kwartet gitarowy

W repertuarze kwartetu gitarowego znajdziemy zarówno muzykę dawną,
latynoską, stylizowane utwory irlandzkie jak również hity muzyki filmowej
i rozrywkowej. Opiekunem kwartetu jest Przemysław Sękowski.

•

Harcerska orkiestra dęta

Harcerską Orkiestrę Dętą tworzy sekcja trąbki i saksofonu wraz z innymi
sekcjami instrumentów dętych i perkusyjnych. Zajęcia odbywają się w
Domu Harcerza w Białogonie, a prowadzą je doświadczeni muzycy.
Orkiestra posiada własne instrumenty oraz bogaty repertuar, którym
uświetnia uroczystości patriotyczne oraz imprezy szkolne, sportowe i
turystyczne

•

Zespół wokalno-instrumentalny „CONSONANS”

Zespół „Consonans” działa przy Młodzieżowym Domu Kultury w Kielcach.
W jego składzie są uczniowie i nauczyciele. Początkowo spotkania
muzyczne grupy były zamknięte, przeznaczone tylko dla nielicznych.
Później narodził się pomysł zorganizowania otwartych koncertów.
Zespół wykonuje poezję śpiewaną, w tym piosenki Marka Grechuty.
„Consonans” otrzymał nagrodę I stopnia za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej oraz upowszechnianie i ochronę kultury w 2007
roku, przyznawaną przez Urząd Miasta Kielce.

•

Zespoły taneczne

Młodzi tancerze, którzy swoim tańcem w grupie jak i solo zachwycą każdą
publiczność - hip-hop, show dance, modern jazz, taniec towarzyski.

Zespół Tańca Akrobatycznego

"GRAFIT"

Formacja Tańca Towarzyskiego

"TAKT"

Młodzieżowa grupa taneczna

"Break Dance"

Studio Tańca Nowoczesnego

"Vertigo"

Kabaret "Scyzorlandia" tworzy program rozrywkowy
festynów i imprez integracyjnych. Ma on na celu promocję
szerokim zakresie oraz uatrakcyjnienie imprez masowych w
salach i innych miejscach. Na program składają się: skecze,

pod kątem
regionu w
plenerach,
konkursy i

piosenki o zabarwieniu humorystyczno- regionalnym. Kabaret tworzy para
przewodników świętokrzyskich.
Nasz program obejmuje następujące skecze:
"Rzecz o tym, jak powstały Kielce" 10-15 min. z konkursem
"W poszukiwaniu tetrapoda czyli Jędzy Drakulanki" 10-15 min.
z konkursem
"O lotnej komunikacji i wykopkach" 15-20 min. z konkursem
"Traumatyczna wizyta w Tokarni" 10-15 min. z konkursem
„Urlop z biurem podróży Przeżyj se sam” 10-15 min. z konkursem
Występują:
• Czarownica Świętokrzyska Łysicora z Łysicy zwyciężczyni
konkursu na „Czarownicę Regionu” zorganizowanego przez
Regionalną
Organizację
Turystyczną
Województwa
Świętokrzyskiego” i Redakcję „Echa Dnia” oraz współautorka
tekstu piosenki „Czarownica z Łysicy” z repertuaru zespołu
„Arianie”
• Zbój Mej-Dej ze Scyzorlandii
Konkursy regionalne, które prowadzimy to m.in:
"Świętokrzyski
omnibus"
–
konkurs
wiedzy
o
regionie
świętokrzyskim,
"Lot nad Łysicą" – wyścig na miotłach,
"Polowanie na jelenia",
"Świętokrzyski Wilhelm Tell" – konkurs zręcznościowy w kilku
odmianach.
Oferujemy również stoisko z plastykiem („Baba Świętokrzyska”)
tworzącym rękodzieło regionalne oraz prowadzącym konkurs plastyczny
dla dzieci na temat małej ojczyzny.
W przerwach „scenicznych”, Czarownica i Zbój „straszą”
uczestników festynu, prowadzą konkursy i chętnie pozują do
pamiątkowych zdjęć.
Nad całością czuwa menager grupy:

Łysicora – Świętokrzyska Czarownica (Aneta Lech) tel. 0 606 647 756

Oferujemy Państwu również:
- prowadzenie festynów („Czarownica”) ,
- usługi przewodnicko-pilotażowe,
-obsługa muzyczna imprez okolicznościowych (grille, spotkania
integracyjne,
biznesowe, zabawy w plenerze).

