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19. Międzynarodowy 
Festiwal Perkusyjny 

 
W ramach imprezy, która 

potrwa do 27 października. 
Gościć będziemy Tarnowie 
Opolskim  Percussion-Ensem-
ble Herrenberg 

To formacja młodzie-
żowa składająca się z uczniów 
perkusji z Herrenberg (Niem-
cy).   

Perkusja stała się w ostat-
nich latach w tym trzydziesto-
tysięcznym mieście jednym z 
najbardziej popularnych ins-
trumentów muzycznych. Oko-
ło 150 dzieci i młodzieży uczy 
się gry na instrumentach per-
kusyjnych. Nic więc dziw-
nego, że przy takim zapleczu 
występuje na koncertach Per-
cussion-Ensemble Herrenberg 
nawet do sześćdziesięciu, gra-
jących z szerokiego repertuaru 
literatury perkusyjnej, mło-
dych perkusistów.  

Na tegorocznym festiwa-
lu zaprezentuje się 10-oso-
bowy trzon zespołu w wieku 

od 12 do 18 lat, który tworzą 
wielokrotni laureaci lando-
wych i ogólnokrajowych,  In-
dywidualnych jak i zespoło-
wych konkursów „Jugend mu-
siziert“ w Niemczech. W wy-
niku współpracy z Opolską  
Grupą Perkusyjną grupa ta po 
raz pierwszy zaprezentowała 
się opolskiej publiczności już 
w roku 2004. Także i w tym 
roku usłyszymy owoce współ-
pracy obydwu grup. W progra-
mie grupy z Herrenberg zos-
taną zaprezentowane utwory 
kompozytorów niemieckich, 
m.in. perkusyjną wersję słyn-
nego „Alleluja“ Haendla oraz 
utwory stylu fusion i funk. 
Oprócz koncertu głównego w 
Opolu grupa będzie grała kon-
certy szkolne w regionie w Ce-
lu propagowania sztuki perku-
syjnej na Opolszczyźnie. 

 
      Koncert 13.10.2010 

o godz. 10.oo  w sali widowis-
kowej Gminnego Ośrodka 
Kultury w Tarnowie Opol-
skim. 

Sponsorzy „Dożynkowej 
Loterii Fantowej”: 

 
- Skup i sprzedaż maszyn 
rolniczych – Adrian Sobel 
- Rudolf Urban 
- Bogusława i Jan Mateja 
- Artur i Aneta Palmer 
- Zakład tapicerski - 
                     Hubert Mandola 
- Usługi budowlane –  
                     Matysek Piotr 
- Mariusz Zmuda 
- Mirela i Waldemar Kanz 
- Stolarstwo –  
               Matuszek Krzysztof 
- Usługi dekarskie – 
                  Zawierucha Roland 
- Usługi hydrauliczne – 
                     Pierończyk Piotr 
- Centrum Nakło –  
                     Andrzej Noparlik 
- Usługi hydrauliczne – 
                     Bartoszek Helmut 

- Usługi dekarskie –  
                            Stanik Józef 
- Usługi budowlane –  
                       Sonsala Bernard 
- Prace leśne – Piotr Skiba 
- Biuro Rachunkowe –  
                           Winfrid Blaik 
- Usługi budowlane – 
                Boronowski Mariusz 
- Anna i Andrzej Patoła 
- Restauracja „Fuhl Wypas” 
- „Tar-Med.” –  
                   E. i G. Gospodarek 
- Zakład fryzjerski „Gabi” –  
                  Gabriela Zadeberny 
- Zakład fryzjerski – 
              Katarzyna Witkowska 
- Apteka „Libra” w Nakle 
- Transport krajowy –  
Sylwia i Andrzej Stachnowscy 
- Stacja paliw „Orlen” 
Główna nagroda – świnia – 
zasponsorowana przez rolni-
ków z ul. Kościelnej 


