
Sekcja Wokalna  

Skupia  utalentowaną muzycznie dzieci i młodzież w wieku od 6 do 19 lat. Zajęcia indywidualne 
odbywają się raz w tygodniu. W ramach zajęć uczestnicy poznają podstawy emisji głosu a także  
różnorodny repertuar dostosowany do ich wieku . Wyróżniający się wokaliści mają możliwość 
reprezentowania JDK w konkursach wokalnych, występują także na koncertach i imprezach w JDK i w 
regionie. Wielu wokalistów jest laureatami konkursów regionalnych,  wojewódzkich, ogólnopolskich 
a także międzynarodowych . W ramach sekcji tworzone są także mniejsze zespoły wokalne, duety, 
tercety i kwartety.  

I półrocze 2019 r. – wybrane sukcesy wokalistów  

31.01.- 2.02. 2019 r. Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek  GLORIA –MDK Kielce 

I nagroda- Dawid Wojnarowicz 

II nagroda – Duet- Julia Zielińska - Aleksandra Brągiel 

III nagroda – Julia Zielińska 

Wyróżnienie – Aleksandra Brągiel 

14.15 .03.- Ogólnopolski  Konkurs im .J.  Czechowicza w Lublinie –  

Wyróżnienie –Oliwia Lewandowska  

20.03. 2019 Konkurs „Love me tender”- MDK Jasło 

II nagroda – Aleksandra Leśniak 

Sacrum w literaturze – Konkurs wojewódzki - Jarosław   

 I nagroda- Weronika Dębska 

18.05.2019 r. Ogólnopolski festiwal „Na polską nutę – Rzeszów MDK  

 I nagroda – Karolina Polak 

15.06.2019 r. Festiwal Piosenki Ludowej NUTKA – Jedlicze  

I nagroda - Karolina Polak 

7.06. VIII Wojewódzki Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej – w Głogowie Młp.  

II nagroda – Dawid Wojnarowicz  

10.05. 2019 r.  XIV Powiatowy Konkurs Jan Paweł  II Przyjaciel Młodych 

II nagroda – Aleksandra Sieńkowska  

8.05. 2019 Wojewódzki Festiwal Piosenki-  Miejsce Piastowe  

Nagroda główna – Emilia Starzec 



 

Zespół wokalny” Vatra” 

 Zespól w obecnym składzie działa od roku .W zajęciach zespołowych  uczestniczą uczniowie 
ostatnich klas szkoły podstawowej i szkół średnich.  Zajęcia odbywają się raz w tygodniu – obejmują 
ćwiczenia emisyjne , rytmiczne, umuzykalniające oraz naukę piosenek, pieśni , kolęd . Zespół wziął 
min. udział w koncercie poświęconym 100- leciu Niepodległości Polski w listopadzie 2018r. W 2019 r.  
uczestniczył również w koncertach kolęd ,w Nocy Majowej czy „Dniach  Jasła”. Jest laureatem II 
nagrody w XXIV Konkursie kolęd i Pastorałek” Na nutę kantyczek” . 

Grupa wokalna MAKAGIGI  

To wokalna  grupa dziecięca. W zespole uczestniczą głównie wokaliści w wieku od 9 do 12 lat . Zajęcia 
polegają na wprowadzaniu w świat dźwięków i  harmonii. Obejmują również podstawy emisji głosu 
oraz poznawanie podstaw pracy w zespole. Repertuar dostosowany jest do wieku uczestników.   

Zespół bierze udział w wielu koncertach organizowanych w JDK – min. w Koncercie  Mikołajkowym, 
Koncercie z okazji Dnia Dziecka czy Dniach Jasła. 

 


