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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.
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„W RYTM WALCZYKA SERCE ŚPIEWA”

Zaproszenie
Komitet Organizacyjny serdecznie zaprasza na

DOŻYNKI PARAFIALNE,
które odbędą się 21 sierpnia
2011 roku, o godzinie 14.00
w

Siedlikowie.

Program uroczystości:
14.00 – msza św. w kościele pw. Matki Boskiej
Częstochowskiej
15.15 – część obrzędowa połączona z Estradą
Folkloru Ziemi Kaliskiej - teren boiska
LZS w Siedlikowie
19.00 – zabawa dożynkowa

Operetkowo i romantycznie zrobiło
się w amfiteatrze pod Krzyżem Milenijnym w sobotę, 6 sierpnia. Trzeci tegoroczny koncert z cyklu „Muzyka między
niebem a ziemią” zgromadził jak zwykle
licznych fanów muzycznej klasyki.
Tym razem, zgodnie z zapowiedzią,
królowała muzyka operetkowa, której
znakomitymi odtwórcami okazali się
Iwona Socha (sopran) i Adam Sobieraj-

ski (tenor). Obu artystom na
instrumentach klawiszowych
akompaniowała Joanna Steczek, a konferansjerski mikrofon dzierżył niezastąpiony
w tej roli – Witold Pelka.
Trudno lepiej rozpocząć
koncert niż lekkim, zwiewnym
walczykiem Jana Straussa,
dobrze znanym publiczności.
Tak więc wśród pól i lasów
niosło się chóralne…
„Wielka sława to żart,
książę błazna jest wart,
pieniądz toczy się w krąg
z rąk do rąk, z rąk do rąk”.
Walc, tak jak u schyłku XIX
wieku zawładnął parkietem
Wiednia i Paryża, tak samo
tym razem roztańczył serca
zebranej publiczności, która wspólnie
z artystami śpiewała: „W rytm walczyka
serce śpiewa – kochaj mnie”, chcąc
najwidoczniej w tym rytmie „Przetańczyć całą noc”. Oczywiście znanych
utworów, na dodatek chwytających
za serce, nie brakowało, a popisowe
„O sole mio” w brawurowym wykonaniu Adama Sobierajskiego wywołało

XVIII DOŻYNKI PARAFIALNE
Niedźwiedź 2011
28 sierpnia
1400 – MSZA ŚW. DZIĘKCZYNNA
1500 – FESTYN DOŻYNKOWY
Wspólne biesiadowanie poprowadzi duet:

FESTYN DOŻYNKOWY

Ewa i Andrzej.
Atrakcyjne występy artystyczne:

Sołectwa MYJE – POTAŚNIA, 21 sierpnia, godz. 14.00, sala OSP Myje
W programie:
- konkursy, swojskie jadło, wspólna zabawa z zespołem TRANS

Parafianki, Jubilaci,

pokaz tańca towarzyskiego,
turniej wiosek,
loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami,
konkursy dla dzieci i dorosłych.

Zapraszają: Rada Sołecka, OSP, KGW

Pyszne jadło z kuchni polowej!
20 – ZABAWA TANECZNA – grają zespoły:
EFFECT BAND i GRUPA OSTRÓW.
Pokaz sztucznych ogni!
00

Dożynki gminne
21 sierpnia 2011 - BUKOWNICA - Stadion LZS
Program uroczystości dożynkowej:
13.30 – uroczysta msza św. w kościele parafialnym
lnym pw. św.
Filipa i Jakuba w Bukownicy
14.30 – korowód dożynkowy
15.00 – część obrzędowa
16.00 – część artystyczna (kabaret, pieśni bie-siadne z różnych stron świata, muzykaa
ludowa)
19.00 – zabawa taneczna i inne atrakcje dla
dzieci i dorosłych
Organizatorzy: burmistrz miasta i gminy Grabów
nad Prosną, przew. Rady Miejskiej oraz sołtys Bukownicy

ZAPRASZAMY !!!

Eluktrick zagra
w Ostrzeszowie!

Międzynarodowy skład odwiedzi Kawiarnię
Baszta (ul. Zamkowa 6) w piątek, 26 sierpnia.
Koncert rozpocznie się o godz. 21. Bilety w przedsprzedaży kosztują jedynie 7zł, w dniu imprezy
będą o 3zł droższe. Eluktrick łączy z muzyce rocka,
psychodelę i szeroko pojętą muzykę alternatywną.
Wśród inspiracji artyści wymieniają m.in. Talking
Heads, Roxy Music, Becka, Bacha, Nicka Cave’a,
Arcade Fire, Radiohead i Toma Waitsa. Liderem
i wokalistą kapeli jest – znany ostrzeszowskiej
publiczności z grupy Don’t Ask Smingus, pochodzący z Bostonu – Thymn Chase. Grupa promować
będzie w Baszcie wydany w sierpniu debiutancki
album! Muzyki zespołu Eluktrick można posłuchać
na stronie grupy: www.myspace.com/eluktrick
www.borowkamusic.pl

burzę oklasków. Zaś artyści bisowali
z radością, wznosząc w ten sposób
śpiewny toast na część miłości, walca,
operetki i wszystkich, którzy tę muzykę
pokochali.
W. Juszczak
Ostatni tegoroczny koncert z cyklu:
„Muzyka między niebem a ziemią”
- w rytmie swingu, odbędzie się
w sobotę, 27 sierpnia.

