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Trwa dobra passa kolnianki! Był to wyjątkowo emocjonujący tydzień dla Julii Rydelek. W
piątek,19 sierpnia zdobyła GRAND PRIX w międzynarodowym Festiwalu Vistula Sounds w
Ciechocinku a już kolejnego dnia rozpoczęły się przesłuchania w I Ogólnopolskim Festiwalu
Piosenki Musicalowej ADRIA 2022
w Koszalinie. Przestrzeń sceniczną Teatru Muzycznego Adria wypełniła muzyka musicalowa.
Każdy uczestnik miał do zaprezentowania dwa musicalowe songi! Wystąpiło 37 wykonawców
od 16 do 29 roku życia a do etapu finałowego zakwalifikowano siedmioro wokalistów. JULIA
RYDELEK reprezentantka KOKiS-u ZAJĘŁA I MIEJSCE! Podczas koncertu galowego
Laureatów wykonała
Modlitwę o uśmiech
z musicalu
Francesco
do słów Romana Kołakowskiego z muzyką Piotra Dziubka. Utworem tym zaczarowała Jury w
skład którego zasiadły aktorki musicalowe i wokalistki Paulina Grochowska- Stekla, Natalia
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Krakowiak oraz Magdalena Łoś-Wojcieszek. Znane publiczności m.in. ze swoich wykonań ze
Studia Accantus
, ról w Teatrze Roma, czy programu
Twoja Twarz Brzmi Znajomo
. Aby zaistnieć w świecie musicalu, poza skalą głosu i umiejętnościami wokalnymi należy
posiadać warsztat aktorski i być autentycznym w swoich scenicznych kreacjach. Jak mogliśmy
przekonać się podczas przesłuchań Julia zostawiła cząstkę siebie na scenie musicalowej
odnajdując się również w tej formie sztuki. Podczas
Modlitwy o uśmiech
prosiła o wysłuchanie, skrócenie cierpienia i zrozumienie Chrystusa, otrzymała uśmiech, łzy
wzruszenia i uznanie tych wszystkich, którzy w tym dniu mogli usłyszeć ją na żywo na Rynku
Staromiejskim w Koszalinie. Julia nie przestaje nas zadziwiać. Każda interpretacja wybranego
przez nią utworu jest przemyślana, wyważona i pełna magii. Każdym wyśpiewanym dźwiękiem
zaprasza nas do świata swoich emocji sprawiając, że zaczynamy wsłuchiwać się w jej historię i
wierzyć jej słowom. Po raz kolejny gratulujemy szesnastolatce profesjonalizmu, skupienia i
kolejnego sukcesu, który mamy nadzieję utwierdzi ją w przekonaniu, że scena to odpowiednie
miejsce do realizowania swoich pasji i jednocześnie dzielenia się swoim talentem z innymi.
Wsparcie bliskich, przyjaciół, znajomych , instruktorów, pasjonatów dobrej muzyki jest
nieocenione i to wsparcie już ma. A to dopiero początek jej artystycznej ścieżki!
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