„Śpiewajcie głosem, śpiewajcie sercem, śpiewajcie ustami, śpiewajcie swoim
życiem!”

Grupa Artystyczna „Muzyczny Zaułek”
Działa przy Zespole Szkół Ekonomicznych.
Opiekun: Joanna Majewska- Lasek
W Muzycznym Zaułku aktywnie działają absolwenci i uczniowie,
których połączyła miłość do muzyki, wspólne zainteresowania
i chęć realizowania różnych projektów artystycznych.
Stały skład grupy:
Tomasz Nieckarz
Natalia Bober
Łukasz Lenart
Karolina Kudła
Wioletta Filimowska
Marcelina Muzia
Mirosław Długosz
Michał Bator
Konrad Szałęga
Łukasz Łobodziński
Arek Szwed
Karolina Kołoda
Klaudia Rozworska
Natalia Sadowy
Natalia Sowa
Katarzyna Jarosz

Monika Wrzosek
Kamil Włodarczyk
Szymon Tomaka
Marcin Grzesik
Krzysztof Błoński
Anna Janik
Jakub Knutel
Krzysztof Pendrak
Piotr Drzał
Justyna Wnęk
Monika Kawa
Beata Jęczalik
Kasia Sagan
Katarzyna Welc
Martyna Zegar

Z Muzycznym Zaułkiem współpracują okazjonalnie także inni
uzdolnieni artystycznie uczniowie naszej szkoły. Nabór do grupy
jest ciągły.
Członkowie Grupy mają możliwość rozwijania swoich talentów
wokalnych, instrumentalnych i aktorskich. Pracują z tekstem
literackim, ćwiczą emisję głosu a także biorą udział w warsztatach
prowadzonych przez aktorów i nauczycieli szkół teatralnych.
Przygotowują się do udziału w konkursach, przeglądach
i festiwalach.
Najważniejsze wydarzenia artystyczne z ostatnich miesięcy,
podczas których wystąpił Muzyczny Zaułek:
Udział w II i III Podkarpackim Festiwalu Piosenki Aktorskiej,
Musicalowej i Filmowej „Piosenka w Meloniku”
Udział w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim
(I miejsce w Rzeszowie w kategorii Poezja Śpiewana)
Występy teatralno-muzyczne na rzeszowskich Bulwarach
(scena nad Wisłokiem)
Koncert na scenie rzeszowskiego Podpromia podczas
Międzynarodowych Targów „Alpejsko-Karpackie Forum
Współpracy”
Koncert charytatywny podczas Pikniku rodzin z dziećmi z
porażeniem mózgowym.
Koncert podczas otwarcia polsko-niemieckiej wystawy
„Cztery tygodnie września”
Spektakl muzyczny
pt. „Wehikuł czasu” wystawiony
podczas Dnia Absolwenta
Spektakl muzyczny pt. „Bóg rodzi się w człowieku”
wystawiany w Kościele Garnizonowym i w środowisku
lokalnym.

Urywki wypowiedzi
członków grupy dla
Bilansika
Bilansik:
zwerbował
śpiewania?

Cię

Kto
do

Mirek
Długosz:
Pierwszy raz w tej
szkole
zaśpiewałem
podczas
jubileuszu
95-lecia ZSE. Taką szansę dostałem od pani prof. Joanny
Majewskiej-Lasek. Cieszę się, że tak się stało.
Bilansik: Czym dla Ciebie jest śpiew?
Anna Janik: Śpiew dla mnie jest czymś pięknym. To jest to, co
naprawdę kocham. Śpiewając czuję się wolna i szczęśliwa, jest to
coś, bez czego ciężko byłoby mi funkcjonować.
Bilansik: Jakie masz korzyści z występowania i jakie są minusy
udziału w akademiach?
Łukasz Lenart: Korzyści …
Czuję się spełniony. Sprawiają mi
radość próby i występy. Dzięki szkolnej działalności artystycznej
dążę do swoich wyznaczonych celów i tego, co chciałbym robić
w przyszłości.
Minusy to… No cóż…
Często zamiast rozwiązywać zadania
z matematyki śpiewam, więc potem muszę nadrabiać zaległości.
Mimo to, udaje mi się zawsze wyjść na prostą.

