2010 historia Chóru Ekumenicznego z Karpacza.
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Chór Ekumeniczny spotykał się na próbach w Leśnym Banku Genów w Kostrzycy we wtorki od godz. 18.30
do 20.30. Dyrygentem jest Pan Bernard Stankiewicz z Jeleniej Góry. Na dziś chór liczy 30 członków. Chór
Ekumeniczny działa już czternaście lat.
03.01.2010 r. (niedziela), godz. 17.00, Sosnówka, kościół Rzymskokatolicki, koncert kolęd, 250 osób
17.01.2010 r. (niedziela), godz. 16.00, Sobieszów, kościół Rzymskokatolicki, koncert kolęd, 230 osób
19.01.2010 r. (wtorek), godz. 17.00, Karpacz, śpiew na nabożeństwie ekumenicznym w kościele
Rzymskokatolickim, 270 osób
06.03.2010 r. (sobota), godz. 20,00, Jelenia Góra, hotel Mercure, koncert na Konferencji Dolnośląskiej Izby
Aptekarskiej, 200 osób
02.04.2010 r. (piątek), godz. 16.30, Karpacz, kościół Wang, śpiew na nabożeństwie w Wielki Piątek
transmitowanego bezpośrednio przez TVP2, 65 osób + 4 mln telewidzów w Polsce i na całym świecie,
największa akcja promocyjna w historii
04.04.2010 r. (niedziela), godz. 10,00 Karpacz, kościół Wang, śpiew na nabożeństwie z okazji Święta
Zmartwychwstania Pańskiego, 70 osób
04.04.2010 r. (niedziela), godz. 12,00 Karpacz, kościół rzymskokatolicki, śpiew na sumie z okazji Święta
Zmartwychwstania Pańskiego, 1700 osób
03.05.2010 r. (poniedziałek), godz. 16.00, Zawidów, koncert, 300 osób
16.05.2010 r. (niedziela), godz. 10.00, Świdnica, kościół Pokoju, udział w Zjeździe Chórów Diecezji
Wrocławskiej KEA, 270 osób
22.05.2010 r. (sobota), godz. 16.00, śpiew na ślubie, kościół rzymskokatolicki NMP, Karpacz, 120 osób
31.05.2010 r. (poniedziałek), godz. 18.00, Karpacz, śpiew na mszy świętej w kościele Rzymskokatolickim
NMP z okazji jubileuszu 100-lecia kościoła, 500 osób
05.06.2010 r. (sobota), godz. 19.00, Jelenia Góra - Cieplice, Plac Piastowski, kościół Ewangelicki, koncert
charytatywny dla powodzian z Pogórza koło Skoczowa, 240 osób
06.06.2010 r. (niedziela), godz. 10.00, Karpacz, kościół Wang, śpiew na nabożeństwie konfirmacyjnym, 75
osób
12.06.2010 r. (sobota), godz. 14.00, Prusice, kościół pw. św. Józefa, IV Ogólnopolski Przegląd Pieśni
Sakralnej Vox Domini, 300 osób

12 czerwca 2010 r. odbył się w Prusicach, w kościele p.w. Św. Józefa, IV Ogólnopolski Przegląd
Pieśni Sakralnej, w którym po raz pierwszy wziął udział Chór Ekumeniczny z Karpacza.
Zaproszenie otrzymaliśmy w marcu 2010, zgłosiliśmy nasze propozycje i do połowy maja
czekaliśmy, aż przyszła wiadomość, że chór przeszedł wstępną kwalifikację. Do konkursu
zgłosiliśmy cztery utwory: "Gloria" z mszy C-dur nr 7 Ch. Gounoda, "Cudowna Boża łaska" L.
Newtona, "Ave verum corpus" W.A. Mozarta, oraz "A South African Trilogy" - pieśń gospel. Do
przeglądu zakwalifikowało się 15 chórów z całej Polski (Wrocław, Poznań, Śrem, Polkowice i in.)
i każdy miał 15 minut na zaprezentowanie swoich umiejętności. Oceniało nas jury w składzie:
Profesor nadzwyczajny Maria Kierska-Witczak z Akademii Muzycznej we Wrocławiu, Dr hab.
Jolanta Szybalska-Matczak, prodziekan Akademii Muzycznej we Wrocławiu, oraz Prof. Wojciech
Magnucki, dyrygent i organista. Po wysłuchaniu wszystkich uczestników, jury udało się na naradę,
a członkowie chórów uczestniczyli w tym czasie w nabożeństwie w intencji uczestników
przeglądu. Decyzją jury, Chór Ekumeniczny z Karpacza pod dyrekcją Bernarda Stankiewicza zajął
III miejsce w tym konkursie. Oprócz pamiątkowej statuetki, otrzymaliśmy nagrodę pieniężną w
wysokości 500 zł. Uczestniczące w konkursie chóry prezentowały bardzo wysoki poziom. Z dużą
przyjemnością wysłuchaliśmy licznych, ciekawych interpretacji. Przegląd był objęty patronatem
(m. in) Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Pana Marka Łapińskiego, co świadczy o randze
konkursu. Organizacja przeglądu była bardzo dobra i wszystko szło sprawnie. W przerwie
otrzymaliśmy ciepły i smaczny posiłek oraz napoje. III miejsce to dla nas duże wyróżnienie i
zachęta do dalszych ćwiczeń w doskonaleniu naszego śpiewu.
14.06.2010 r. (poniedziałek), godz. 19.00, Karpacz, kościół Wang, koncert dla farmaceutów, 70 osób
11.09.2010 r. (sobota), godz. 19.00, Karpacz, lodowisko przy Białym Jarze, śpiew na Eurokomunale, 300
osób
16.11.2010 r. (wtorek), godz. 17,00 kościół rzymskokatolicki, Rzęsiny, koncert, 350 osób
19.11.2010 r. (piątek), godz. 17.30, Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej w Karpaczu, występ na
koncercie artystów z Karpacza i Czech "Góry Kultury", 300 osb.
25.12.2010 r. Boże Narodzenie (sobota), godz. 10.00, kościół Wang, śpiew na nabożeństwie
godz. 12.00, kościół rzymskokatolicki NMP, Karpacz, śpiew na sumie, 2600 osób
29.12.2010 r. (środa), godz. 17.30, kościół Wang, koncert kolęd z chórem z Görlitz, 70 osób

