Nagrody kulturalne prezydenta Łomży
Kapela „Miód na Serce” oraz zespół pracowników Miejskiego
Domu Kultury – Domu Środowisk Twórczych są laureatami XV
edycji dorocznych nagród prezydenta Łomży za szczególne
dokonania w dziedzinie kultury. To nowość w historii konkursu,
że wręczone zostały tylko dwie statuetki Lotników autorstwa
Ewy Skłodowskiej.
Informację o tegorocznych laureatach z wielką satysfakcją przyjął
wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Olbryś.
- Bardzo cieszy mnie dostrzeżenie i docenienie kapeli "Miód na
Serce", która tak pięknie promuje folklor kurpiowski. Dzięki
działalności MDK - DŚT także mamy coraz więcej "ambasadorów"
regionalnej kultury na krajowej scenie muzycznej czy teatralnej powiedział.
Tradycją nagród prezydenta Łomży jest finałowa gala w Teatrze
Lalki i Aktora. Jak podkreślił otwierający uroczystość dyrektor
placówki Jarosław Antoniuk, nie każde miasto w podobny sposób
docenia twórców i organizatorów życia kulturalnego.
- To ważne, że my samorządowcy mamy taką możliwość, aby
podziękować wam - ludziom kultury. Cieszymy się, że tutaj
zdecydowaliście się działać, tworzyć, wychowywać młode talenty. W
maju otworzymy Halę Kultury i mam nadzieję, że już w przyszłym
roku będziemy mogli na tej gali podkreślać co interesującego się
dzięki temu w łomżyńskiej kulturze wydarzyło - mówił prezydent
Mariusz Chrzanowski.
Laureaci Nagrody Prezydenta Łomży za szczególne dokonania w
dziedzinie kultury za rok 2019 to:
Kapela „Miód Na Serce”. Wykonują muzykę inspirowaną

autentyczną pieśnią i melodią Puszczy Zielonej. Grają w składzie
typowym dla kapel kurpiowskich sprzed ponad stu lat i na
charakterystycznych, lokalnie wykonanych instrumentach –
skrzypcach wiejskich, basetli, bębnie obręczowym i barabanie. Do
przygotowania repertuaru wykorzystują własne archiwum nagrań,
które gromadzą utrwalając oryginalne ludowe wykonania.
Popularyzują muzykę i taniec tradycyjny. Organizują w Łomży
imprezy z udziałem kurpiowskich muzykantów: koncerty, potańcówki
kurpiowskie, warsztaty muzyczne i śpiewacze. Biorą też udział w
regionalnych i ogólnopolskich konkursach, przeglądach i
festiwalach.
- Gramy muzykę tradycyjną, dzisiaj może niepopularną, ale też
gramy do tańca, pokazujemy że ta muzyka jest żywa. Dziękuję
naszym mistrzom, czyli śpiewakom, muzykantom, których
odwiedzamy i słuchamy, którzy są dla nas inspiracją - powiedziała
Agnieszka Zielewicz.
Pracownicy Miejskiego Dom Kultury - Domu Środowisk Twórczych
w Łomży. W 2019 roku obchodzili 40-lecie istnienia. Czterdzieści lat
współtworzenia lokalnego środowiska artystyczno-kulturalnego i
promowania jego dokonań. Od początku tworzyli instytucję otwartą
na ludzi twórczych, uzdolnione dzieci i młodzież, świadomych i
wymagających odbiorców kultury. Działają na różnych polach
artystycznej przestrzeni, takich jak; sztuki wizualne, muzyka,
literatura, teatr, taniec. Organizują wystawy, koncerty, spektakle,
pokazy i wielkie imprezy interdyscyplinarne. Wielu ich
wychowanków wybrało kulturę i sztukę jako drogę życiową, wielu
zrobiło już kariery na tym polu.
- Dziękuje za docenienie naszej pracy. Zapraszamy na zajęcia do
ładnej - po remoncie - naszej siedziby - powiedział Jacek Żukowski,
szef od spraw administracyjnych placówki.
Galę nagród prezydenta Łomży zakończył występ laureatów, czyli
kapeli "Miód na serce".
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