XIV Miêdzynarodowy
Festiwal Folklorystyczny
„Kasztelania”
Mówi siê, ¿e w dobie wszechobecnej muzyki elektronicznej, muzyki popularnej, ca³kowicie zmodernizowanej nie ma
ju¿ miejsca na kulturê folklorystyczn¹. Spo³ecznoœæ sierpecka
jest jednak najlepszym dowodem na to, ¿e to absolutna nieprawda. Ju¿ po raz czternasty w naszym mieœcie mieliœmy
przyjemnoœæ uczestniczyæ XIV Miêdzynarodowym Festiwalu
Folklorystycznym Kasztelania. Sierpc jest sercem kulturalnym powiatu. Miêdzynarodowy Festiwal Folklorystyczny
„Kasztelania”, który organizowany jest latem ka¿dego roku
wpisa³ siê ju¿ w sta³y kalendarz imprez. W trakcie trzydniowych koncertów podziwialiœmy jak dot¹d piêkny folklor w
wykonaniu renomowanych zespo³ów z kraju i zagranicy. Jak
na renomê festiwalu przysta³o nie zawiedliœmy siê tak¿e i w
tym roku.
W festiwalu 2009 wziê³y udzia³ takie zespo³y jak: Zespó³
Folklorystyczny „Rossiczi” i Dzieciêcy Zespó³ Folklorystyczny
„Zariana” z Kaliningradu, „Rancho Folclórico de Pedereiras
Porto de Mós” z Pedereiras z Portugalii, Dzieciêcy Zespó³
Folklorystyczny „Korniæka” z Trenæina - S³owacja, Kulturno
Umjetniæko Druœtvo „Izudin Mulabeæiroviæ Izo” z Jelaha Boœnia i Hercegowina, Zespó³ Pieœni i Tañca „Wis³a” z P³ocka,
Zespó³ Pieœni i Tañca „M³ody Toruñ”, Harcerski Zespó³ Pieœni i
Tañca „Dzieci P³ocka”, Regionalny Zespó³ Pieœni i Tañca „Sanniki” z Sannik, Zespó³ Pieœni i Tañca „P³oñsk”. 10 lipca oficjalnie rozpoczêliœmy festiwal korowodem ulicami miasta z
udzia³em zespo³ów. Korowód ten cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem zarówno wœród m³odszych Sierpczan jak i tych
starszych. W tym roku ku zaskoczeniu sta³ych bywalców
„Kasztelanii” korowód poprowadzony by³ przez bardzo reprezentatywn¹ orkiestrê dêt¹ dzia³aj¹c¹ przy parafii w Szczutowie. Dyrektorem tej orkie-stry jest pan Konrad Mazurowski. Nastêpnie rozpoczêto imprezê, która odbywa³a siê na
scenie plenerowej na stadionie Miejskiego Oœrodka Sportu i
Rekreacji w Sierpcu. Ju¿ po wystêpach pierwszego zespo³u
wiêkszoœæ zgromadzonej publicznoœci poczu³a coroczny folklorystyczny klimat. Nie by³o osoby, która nie nuci³aby melodii
pod nosem czy nie porusza³a siê delikatnie w rytm muzyki. Po
utworach zespo³ów i nauce tañców ludowych przez artystów
nadszed³ czas na specjalne atrakcje dnia. Najbardziej wytrwali doskonale bawili siê na dyskotece z pokazem laserowym
oraz koncercie Gabriela Delgado. Jest to artysta, który zajmuje
siê muzyk¹ elektro house. Jego prawdziwe imiê i nazwisko
brzmi Gabriel Pisko. Od najm³odszych lat interesowa³ siê
prowadzeniem imprez. Gdy mia³ 13 lat po raz pierwszy
poprowadzi³ szkoln¹ imprezê. Od tej pory poœwiêca³ du¿o
czasu warsztatowi did¿eja. Nie zrobi³ kariery w Polsce. Gdy
osi¹gn¹³ pe³noletnioœæ wyjecha³ do W³och, gdzie pozna³
tajniki dobrego did¿ejowania.

