Wielka klasyka w Kobiórze
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W niedzielę, 27 listopada, odnowione wnętrze kobiórskiego kościoła parafialnego zyskało jeszcze większy urok. Tego wieczoru przestrzeń tutejszej
świątyni wypełniły dźwięki arcydzieł muzyki klasycznej w wykonaniu Chóru Kameralnego Ex Animo, kwartetu Dell’Arte oraz solistów: Dagmary
Kołodziej (sopran), Justyny Kopiszki (alt), Rafała Talarczyka (tenor) oraz Patryka Wyborskiego (bas). Wszystkich wykonawców przygotował i nad
całością czuwał dyrygent Marcin Wielgat, na organach akompaniowała Dorota Adamczak, zaś w roli konferansjerki mogliśmy usłyszeć Monikę
Mazurczyk.
Przypadające kilka dni wcześniej wspomnienie świętej Cecylii – patronki chórów, nie było jedyną okazją do zorganizowania tego muzycznego
przedsięwzięcia. - Chór Ex Animo, wraz z towarzyszącymi muzykami, chce dziś wyśpiewać Bogu i patronce naszej parafii, Matce Bożej Wniebowziętej,
dziękczynienie za minione 25 lat samodzielnego funkcjonowania Gminy Kobiór oraz za pomyślne ukończenie remontu naszej kobiórskiej świątyni –
mówiła prowadząca, Monika Mazurczyk.
Publiczność została przywitana średniowiecznym hymnem Gaude Mater Polonia w wykonaniu chóru Ex Animo. Następnie rozpoczęła się część
wokalno-instrumentalna, którą zainaugurowało uroczyste Alleluja z oratorium Mesjasz Georga Friedricha Händla. Zgodnie z niepisanym obyczajem
panującym od 270 lat – publiczność wysłuchała tego arcydzieła w pozycji stojącej. Ponadto w programie koncertu znalazły się utwory: Panis Angelicus
Césara Francka, wspaniałe wykonanie Ave Verum Karla Jenkinsa, Missa Brevis Sancti Joannis de Deo Josepha Haydna oraz Lytaniae Laureatanae de
Beata Maria Virgine Wolfganga Amadeusza Mozarta.
Wydarzenie to było prawdziwą ucztą dla ducha. Wykonawcy zostali docenieni gromkimi brawami. Wójt Gminy Kobiór, Eugeniusz Lubański
podziękował chórowi, solistom i instrumentalistom za występ, a dyrygentowi Marcinowi Wielgatowi za przygotowanie oraz poprowadzenie koncertu.
Przypomniał również o tym, że 2 kwietnia 2016 r., chór Ex Animo swoim występem uświetnił Mszę świętą inaugurującą obchody 25-lecia
samorządności Gminy Kobiór, zaś w maju 2016 r., podczas uroczystej sesji Rady Gminy, chór otrzymał Nagrodę za Promowanie Gminy Kobiór w
Dziedzinie Kultury.
Wykonawcy pożegnali publiczność powtórnym, przepięknym i wzruszającym, wykonaniem Ave Verum Karla Jenkinsa.
J.L.
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