tlskijęzyk,

ystów
mriewa w radiu w ciągu dnia
chwyceni- podkreśla zdecydowanie Szabłowska
Z nowych regulacji zadowoleni są rodzimi artyści. Choć
nie zarobią więcej, jednak ich
nagrania usłyszy większa liczba osób.
- Polska to mały rynek muzyczny, więc krajowa twórczość powinna być wspierana,
bo nie ma szans z zachodnim
kapitałem i mediami- stwierdza Muniek Staszczyk z grupy T.Love.- Mimo popularnoś
ci internetu, to nadal radio
podbija promocję nagrań.
-Jestem patriotą i cieszę
się, że polska muzyka będzie
lepiej prezentowana w naszym
radiu -dodaje Andrzej Krzywy z De Mono.- Inaczej całko
wicie zaleje naś ta papka z Zachodu.
- Gdybym była biznesmenem, pewnie irytowałyby mnie
jakiekolwiek regulacje wolnego rynku, ale jako artystka cieszę się, że promuje się polską
kulturę - dywaguje Marika.
. .:. Tylko co z takimi wykonawcami jak ja, którzy śpiewają
po angielsku? Nie można ich
przecież strącać w niebyt, bo
jednak identyfikują się z polską kulturą.

Niestety- Katarzyna Twardowska, rzecznik prasowy
KRRiTV, poinformowała nas
jednoznacznie, że w ustawie
chodzi o piosenki wykonywane
w języku polskim, a nie o pochodzenie wykonawców.
Nowelizacja ustawy zakła
da także pewne ulgi. Rozgłoś
nie grające muzykę jazzową,
mogą prezentować lO procent
polskich utworów, a emitujące
klasykę - zaledwie 7 procent.
Dla nadawców radiowych
w pierwszym roku ich działal
ności obowiązkowy limit polskich nagrań został z kolei
ograniczony do 25 procent.
PawełGzyt

Polony i Trela pożegnani
Teatr
Były brawa, długa owacja
na stojąco i mnóstwo kwiatów
-tak widzowie Starego Teatru
żegnali Annę Polony i Jerzego
Trelę, którzy po raz ostatni wystąpni jako aktorzy tego teatru.

ki nie można było wetknąć.
Publiczność zgotowała nam
niezwykle gorące i serdeczne
podziękowanie. Moje mieszkanie dosłownie tonie w różach,
storczykach, drobnych różo
wych goździkach- powiedziała namjuż po spektaklu Anna
Polony.

Z widzami żegna się spektakl
"Chłopcy" według sztuki Stanisława Grochowiaka w reżyserii
Adama Nalepy. Była to również
okazja, by "do zobaczenia" mogli powiedzieć aktorzy odchodzący z teatru- Anna Polony
i Jerzy Trela Publiczność dopisała, zgotowała owację na stoją
co. Były kwiaty i podziękowania
- To były piękne wieczory,
publiczność,jakzwykle, dopisała. Cieszyliśmy się nadkompletami: ludzie siedzieli, stali
pod ścianami, zajmowali miejsca na podłodze, przyszło bardzo, bardzo wielu znajomych,
szczególnie na niedzielny spektakl. To niewiarygodne, szpil-

Najlepsze spektakle
teatru ma
szansę zgłosić swój ulubiony
spektakllub jego twórców
do Nagrody Teatralnej im.

Każdy miłośnik

Stanisława Wyspiańskiego.
Głosować można na przedstawienia, których premiera
odbyła się w Krakowie
w2013roku.

Moje m eszkanle
wnleto e

wróżach,

storczykach,
drobnych różowych
gofdzlkach
Anna Polony

•

Te owacje i kwiaty były wyrazem wdzięczności dla artystów za ich dokonania artystyczne w zespole Narodowego
Starego Teatru.
Jolanta Ciosek

Wnioski o przyznanie nagrody można składać do 20 lutego w Kancelarii Magistratu
UMK lub przesłać pocztą
na adres: Wydział Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
UMK; z dopiskiem na kopercie "Nagroda Teatralna im.
S. Wyspiańskiego".
(WAK)

