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Dla tych, którzy znajdują już wszystko czego chcieli na Jarmarku produktów regionalnych
polecamy wybrane atrakcje muzyczne i plastyczne Święta Chleba.

DŹWIĘKOMALOWANKI w wersji „PLASTYCZNEJ” (niedziela, godz. 12.30-13.00 /godz.
15.00-15.30), skwer katedralny
„Wiele lat temu, tuż nad Rzeką Elbląg wędrowny kupiec znalazły w wysokiej trawie tajemniczy
instrument. Jego dźwięk przywoływał do życia niezwykłe postacie...” Plastyczne
dźwiękomalowanki to fascynująca, kreatywna podróż do świata Muzycznych ElLudów, których
galerię stworzą sami uczestnicy zabawy. Będzie wspólne wielkoformatowe mazanie farbą na
arkuszach papieru pokrywających chodniki i zespół jazzowy na scenie. A na koniec wielka
plenerowa wystawa powstałych prac.
DŹWIĘKOMALOWANKI w wersji „MUZYCZNEJ” (godz. 14.00-14.30), skwer katedralny
„O Elblągu rymowanka zaraz tu powstanie. Wspólnie wymyślimy rymy oto jest wyzwanie! Raz,
dwa, trzy, teraz Wy”. Na uczestników zabawy czeka malowanie dźwiękiem, zabawy słowem
oraz podróż po krainie własnej wyobraźni. Będziemy rapować, rymować, grać i hałasować. A w
efekcie powstanie nasza wspólna śpiewanka-rymowanka o Elblągu, którą zaprezentujemy na
scenie. W czasie wszystkich spotkań będzie można usłyszeć autorskie kompozycje Bartka
Krzywdy z płyty "Jazy". W czasie dźwiękomalowanek publika będzie mogła aktywnie wpływać
na przebieg zabawy, natomiast atrakcjami artystycznymi na scenie zajmą się: Jura
Miszczenko/kontrabas, Piotr Jankowski/perkusja, Szymon Zuehlke/saksofony, Bartek
Krzywda/klawisze, animacje muzyczne i Anna Łebek-Obrycka/ animacje plastyczno-muzyczne.
KARAKRYNA: elbląsko - tczewsko - trójmiejska formacja folkowa (godz. 16.00-17.30),
skwer katedralny
Istnieje od 2012 roku, kiedy to zarejestrowała w Pro Studio Radia Olsztyn materiał na swoją
pierwszą płytę. „Karakryna” wykonuje piosenki ludowe z różnych regionów Polski, jak również
własne kompozycje do tekstów ludowych twórców. Aranżacje zespołu oscylują wokół jazzu,
muzyki klubowej oraz prostej formy piosenkowej. Główną postacią jest tu Gosia Kornas –
wokalistka o niebanalnej barwie głosu, imponującej skali i niezwykłej wrażliwości muzycznej.
Akompaniuje jej doświadczona i łobuzerska sekcja rytmiczna: Piotr Jankowski (perkusja) oraz
Jurij Miszczenko (kontrabas). Na saksofonach gra Szymon Zuehlke a kierownictwo muzyczne
sprawuje klawiszowiec Bartek Krzywda.
Podczas tegorocznego Święta Chleba „Karakryna” zaprezentuje materiał ze swojej
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debiutanckiej płyty oraz folkowe piosenki obcych wykonawców. Słuchacze będą mogli
posłuchać pięknych polskich melodii podanych w oryginalny sposób oraz otrzymać dawkę
niespotykanej energii płynącej ze sceny od Gosi i jej zespołu.
http://www.swietochleba.elblag.pl/
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