
Ogólnopolski Konkurs Gry na Instrumentach 

Elektronicznych dla Dzieci i Młodzieży PRELUDIUM 2017 

- rozstrzygnięty! 
 

Organizatorem dziewiętnastej edycji projektu PRELUDIUM 2017, był Bałucki Ośrodek 

Kultury w Łodzi. 

Do udziału zaprosiliśmy młodzież do szesnastu lat, uczącą się gry i kształcącą swoje 

umiejętności na klawiszowych instrumentach elektronicznych typu keyboard. 

 Na podstawie zebranego materiału jury dokonało wstępnej oceny i wybrało 

uczestników do Przesłuchania Konkursowego, które miało miejsce 10 czerwca 

2017r. w siedzibie Bałuckiego Ośrodka Kultury LUTNIA w Łodzi. 

Wzięło w nim udział 16 solistów, z których jury wybrało grono laureatów. 

Jury podzieliło dzieci i młodzież na III kategorie wiekowe:  

I – 8 - 9 lat,  

II – 10 - 12 lat, 

III – 13 - 16 lat, 

Jury w składzie: 

PIOTR WOJCIECHOWSKI – muzyk, kompozytor, aranżer, kompozytor, 

instrumentalista,twórca muzyki filmowej, instrumentalnej i elektronicznej. 

MAREK OLCZYK - wokalista, muzyk progresywny i rockowy.  

Zespół Innerwall oraz Wyłancznik. 

Po wysłuchaniu 16 solistów zakwalifikowanych do Finałowego Przesłuchania 

Konkursowego  PRELUDIUM 2017 postanowiło przyznać następujące  

nagrody i wyróżnienia: 

 

Pierwsza nagroda w kategorii 8-9 lat:  

POLA SZANFISZ – Wrocław - /lat 9/, 

 

Druga nagroda w kategorii 8-9 lat:  

MAJA CISZAK – Bydgoszcz - /lat 9/,  

 

Trzecia nagroda w kategorii 8-9 lat:  

BARBARA BUGAJAK – Kluczbork - /lat 9/, 

 



Wyróżnienie w kategorii 8-9 lat:  

MONIKA NOWAK – Kluczbork - /lat 8/, 

  

 

Pierwsza nagroda w kategorii 10-12 lat:  

IGOR PALUSZCZAK – Kluczbork -  /lat 12/, 

 

Druga nagroda w kategorii 10-12 lat:  

JAKUB ROZTOCKI – Kraśnik - /lat 11/,  

 

Trzecia nagroda w kategorii 10-12 lat:  

KORNEL SKOWRON – Bolków/Roztoka - /lat 12/, 

 

Wyróżnienie w kategorii 10-12 lat:  

IGOR PYTLIK – Nysa/Łambinowice - /lat 10/, 

 

Wyróżnienie w kategorii 10-12 lat:  

KACPER SMUGOWSKI – Wieluń - /lat 11/, 

 

 

Pierwsza nagroda w kategorii 13-16 lat:  

MARTYNANOWICKA – Bydgoszcz -  /lat 16/, 

 

Zwycięzcy w każdej kategorii wiekowej otrzymali nagrody firmy CASIO ufundowane 

przez Sponsora Głównego Festiwalu firmę ZIBI S.A wyłącznego przedstawiciela marki 

CASIO w Polsce oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów - firmę 

sklepbeznazwy.com.pl, a także organizatora Bałucki Ośrodek Kultury. 

 

Tegoroczną edycję PRELUDIUM 2017 – Przesłuchanie Konkursowe jurorzy ocenili 

bardzo wysoko ze względu na prezentowany poziom artystyczny uczestników.  

 

W ramach projektu PRELUDIUM 2017 zorganizowano warsztat muzyczny "CasioMZ-

X500- keyboard, syntezator, sampler" prowadzony przez p. Pawła Lemańskiego oraz 



pokaz i prezentacje najnowszych modeli instrumentów elektronicznych typu 

keyboard przygotowane przez RIFF Salon Muzyczny w Łodzi wraz z firmą ZIBI S.A.  

 

Na oczach wszystkich uczestników zostały wykonane oryginalne gadżety - 

pamiątkowy kubek, podkładka pod mysz oraz etui do telefonu – które realizowała 

firma ARTIME.  

 

Zapraszamy na stronę projektu PRELUDIUM na Facebooku.  

 

Pozdrawiam wszystkich uczestników, laureatów, sponsorów oraz zainteresowanych 

Ogólnopolskim Konkursem Gry na Instrumentach Elektronicznych dla Dzieci  

i Młodzieży PRELUDIUM i serdecznie zapraszam do udziału w kolejnych edycjach. 

 

Koordynator projektu 

PRELUDIUM 2017 

Mateusz Błażejewski 

 

P.S 

Wszyscy uczestnicy Festiwalu dołączyli oświadczenie: Wyrażam zgodę na 

zachowanie i przetwarzanie moich Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883)  

z podpisem. 

 


