W sobotê na mi³oœników malarstwa, rzeŸby, oraz ludowych, materialnych wyrobów kultury czeka³a niespodzianka
w postaci Miêdzynarodowego Jarmarku Sztuki. Mo¿na by³o
nabyæ lub po prostu podziwiaæ dzie³a artystów czy skosztowaæ charakterystycznych potraw takich jak góralskie oscypki.
Zarówno bardziej utalentowani jak i mniej utalentowani muzycznie mieli mo¿liwoœæ spróbowania swoich si³ w karaoke
pieœni folklorystycznych, prowadzonym przez artystów z zespo³ów wystêpuj¹cych na sierpeckim festiwalu. Jak siê okaza³o, niezale¿nie od preferencji muzycznych ka¿dy móg³ znaleŸæ
coœ dla siebie, co potwierdza fakt, i¿ wieczorem odby³ siê
koncert formacji K.A.S.A. Znany wykonawca Krzysztof Kasowski ju¿ jako dziecko mia³ predyspozycje by zostaæ muzykiem. Dopiero jednak w wieku 20 lat zosta³ liderem rapowej
grupy „Zespó³ Downa”. Niestety kariera zespo³u nie trwa³a
d³ugo, gdy¿ na festiwalu w Jarocinie nie poznano siê na tekstach zespo³u, uznaj¹c je za nieodpowiednie. Ambitny cz³owiek siê mimo wszystko nie za³ama³. W 1996 roku rozpocz¹³
karierê jako K.A.S.A. Jak wspomina³ na festiwalu Krzysztof
Kasowski jego pierwszym nagranym utworem by³a „Reklama”. Obecnie sam stwierdza otwarcie, ¿e ma na koncie lepsze
hity i woli byæ identyfikowany z innymi singlami ni¿ ten.
Publicznoœæ wspaniale bawi³a siê podczas wystêpu. Sam
artysta co jakiœ czas upomina³ swoich fanów. Widaæ, ¿e
organizatorzy imprezy nie zaprosili byle kogo. K.A.S.A.
bowiem w tym roku dosta³ nominacjê w kategorii Artysta
Roku do Eska Music Awards 2009.
W niedzielê zespo³y ludowe uczestniczy³y ku uciesze ksiêdza dziekana w g³ównej Mszy œwiêtej. Mieliœmy mo¿liwoœæ
pos³uchaæ piêknej obstawy w jêzyku polskim i nie tylko. Jednymi z ostatnich koncertów plenerowych by³ koncert grupy z
Rosji. Ludzie bawili siê zarówno przed scen¹ jak i nieco dalej.
Szczególnie gdy zagrano popularny tak¿e w naszym kraju
utwór pt.: „Kalinka”. Z ¿alem rozstawaliœmy siê tak¿e z zespo³em ze S³owacji. Gor¹co dziêkowali za zaproszenie, co znaczy,
¿e idea takich spotkañ muzycznych jest wci¹¿ ¿ywa. Sierpecka
grupa „Kasztelanka” mia³a zaszczyt zatañczyæ fina³owy oberek. Og³oszono tak¿e wyniki Miss Festiwalu, Najsympatyczniejszej Pary i Nagrody Publicznoœci. Wspania³e nagrody Miss
Festiwalu otrzyma³a tancerka ze S³owacji a v-ce miss z sierpeckiej „Kasztelanki”. Nale¿¹ im siê szczere gratulacje. Najsympatyczniejsza para pochodzi³a z Boœni i Hercegowiny oraz
Portugalii natomiast nagrodê publicznoœci – po raz pierwszy
przyznawan¹ w historii festiwalu otrzymali artyœci z Rosji.
Szczególne uznanie nale¿y siê pani Jadwidze Chojnackiej,
prowadz¹cej grupê „Kasztelanka”, która w³o¿y³a w to wydarzenie mnóstwo pracy, co zaowocowa³o sukcesem oraz przewodnikom poszczególnych grup, którzy poœwiêcili swój
wolny czas, aby poprzez opiekê nad zespo³ami z Polski i spoza
granicy pog³êbiaæ swoj¹ wiedzê o innych kulturach. Pozostaje
nam tylko czekaæ na nastêpny Miêdzynarodowy Festiwal
Folklorystyczny, który bêdzie XV– jubileuszowym festiwalem.
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