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Nagrodę GRAND PRIX tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Vistula Sounds w kategorii
Piosenki Polskiej wyśpiewała JULIA RYDELEK utworem Anny German
Tańczące Eurydyki!
To niemałe osiągnięcie młodej artystki. Dźwięki Wisły tak brzmi polska nazwa
Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Wokalnego, który odbył się w dniach 15-19 sierpnia
w Ciechocinku. Celem festiwalu jest promocja polskiej kultury wśród młodego pokolenia
polskich oraz zagranicznych uczestników. Festiwal łączy różne wydarzenia o charakterze
kulturalnym i rozrywkowym. W ramach festiwalowych spotkań uczestnicy mają możliwość
wzięcia udziału w warsztatach wokalnych prowadzonych przez międzynarodowych artystów
oraz muzyków.

Organizowane są także wycieczki krajoznawcze promujące region, miasto Ciechocinek oraz
Toruń .Wokaliści prezentują interpretacje swoich utworów w dwóch konkursach wokalnych
Piosenki Polskiej oraz Piosenki Międzynarodowej. Festiwal zorganizowała warszawska Agencj
a SAR SARGSYAN CULTURAL ENTERTAINMENT
, która zajmuje się edukacją oraz popularyzowaniem piękna kultur różnych narodów. Agencja
prezentuje polskie talenty na międzynarodowych festiwalach i konkursach w Europie. Konkurs
objęło patronatem Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu a uczestników oceniało Jury m.in. z
Malty, Ukrainy, Litwy czy Bułgarii. Joanna Zagdańska, Sławomir Malecki, Illaria, Janusz
Kruciński, Jarosław Wasik, Veronika Yanovskaya, Aldegunda, Rossi Yordanova oraz
przewodniczaca Grażyna Brodzińska przyznali Julii poza Nagrodą Grand Prix we wszystkich
kategoriach wiekowych także I miejsce w katagorii 14-16 lat! Julia otrzymała dwie statuetki,
dyplomy, nagrody rzeczowe oraz nagrodę pieniężną w kwocie 3 tysięcy złotych. Pragniemy
przypomnieć, że jest to drugie Grand Prix kolnianki w tym roku. Nagroda GRAND PRIX XVI
Ogólnopolskiego Konkursu im. Hanki Bielickiej Radość spod Kapelusza także należała do Julii.
Bez wątpienia unikalny głos, wrażliwość muzyczna oraz poziom artystyczny jej wykonań nie
pozostaną bez echa w muzycznym świecie. Zachwyca liryzmem ,profesjonalizmem, intonacją,
hipnotyzuje i wzrusza. Przenosi słuchacza do lepszego świata, w którym czułość,
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autentyczność, szczerość, dobro oraz piękno są wyznacznikami człowieczeństa. Julia to klasa
sama w sobie i bez wątpienia perła wśród młodych artystów. Gratulujemy Julii ale także jej
rodzicom i bliskim, dziękujemy tacie i babci, którzy towarzyszyli jej podczas festiwalowych
zmagań. Dziękujemy także instruktorom KOKiS Annie i Pawłowi Podeszwik za opiekę
artystyczną oraz wszystkim tym, którzy stale wspierają Julię i obserwują jej artystyczny rozwój.
Julii życzymy szerokiego grona słuchaczy, satysfakcji i kolejnych sukcesów na muzycznej
drodze i aby otworzyły się przed nią kolejne drzwi do pięknej muzycznej przygody scenicznej!
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