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„Festiwal Muzyki Młodych” to jedna z imprez promocyjnych realizowana przez Stowarzyszenie
LGD Wrota Wielkopolski w ramach programu LEADER finansowanego ze środków Unii
Europejskiej. Współorganizatorem przedsięwzięcia był Kępiński Ośrodek Kultury a
pomysłodawcą festiwalu Waldemar Walczak mieszkaniec Kępna, student i artysta. Dzięki
połączonym siłom i wspólnej idei udało się zorganizować festiwal na naprawdę wysokim
poziomie. Program Festiwalu podzielono na dwa dni, rozpoczęto 18.09.2009 o godzinie 14.00
od warsztatów perkusyjnych i gry na gitarze. Warsztaty perkusyjne odbyły się w kinie
„Sokolnia”, prowadził je Michał Maliński natomiast warsztaty gry na gitarze elektrycznej miały
miejsce w Kępińskim Ośrodku Kultury pod nadzorem Mariusza Pacyny.

Swoich sił na warsztatach teatralnych próbowała grupa duszpasterstwa młodzieży, która
przygotowywała się do sobotniego występu pod nadzorem księdza Rafała Lubryka. Kolejnym
punktem programu były koncerty. Jako pierwszy zagrał zespół Bethel, z Wrocławia, którego
założycielem jest Grzegorz Wlaźlak. Bethel to szybka muzyka ska, jak i łagodne roots reggae i
dubie. Jako następny zaprezentował się kępiński zespół E.G.O., który powstał na początku
2009 roku w Kępnie, tworzą go ambitni twórcy rozpoczynający dopiero przygodę ze sceną.
E.G.O. to mieszanka rocka, funka oraz nieco cięższych brzmień, opartych na dobrym
warsztacie technicznym i ciekawym głosie Radosława Tereby. Jako ostatni wystąpił zespół
Splin z Opola gdzie wokalistą jest wyżej wspomniany Waldemar Walczak, grupa Splin to taka
muzyka jak progressive, art rock, alternative, reggae. Drugi dzień Festiwalu rozpoczął się od
przesłuchania zgłoszonych do pierwszej kategorii konkuru 4 solistów. Zmagania wokalistów
oceniało jury w składzie: pani Jolanta Jędrecka zastępca Burmistrza MiG Kępno, pani
Magdalena Osada członek zarządu Stowarzyszenia LGD "Wrota Wielkopolski" i wokalistka, pan
Jacek Kulesza artysta, muzyk, pan Bartosz Suwiński dziennikarz, poeta, krytyk muzyczny, pan
Mariusz Pacyna muzyk, pedagog sztuki z zakresu muzyki i pan Krzysztof Morek reprezentant
publiczności. Następnie jury oceniało występy zespołów. Jako pierwszy wystąpił zespół Marcin
T. a następnie: Zoltar, Hoa ,Head Spin, Alter Ego, Perspektywa, AdHD i Requiem. Jury
przyznało po trzy nagrody w obydwu kategoriach konkursowych. Pierwsze miejsce w kategorii
soliści zajęła Zuzanna Grzeżółka z gminy Perzów, druga na podium stanęła Marta Brząkała gm.
Perzów, trzecie miejsce jury postanowiło przyznać Marcie Olejnik z Kępna. W kategorii zespoły
najlepszy okazał się zespół Zoltar z Kępna, drugim miejscem jury postanowiło nagrodzić zespół
Head Spin z Bralina/Kępna a na trzecim miejscu uplasował się zespół AdHD ze Świdnika.
Wręczono również nagrodę publiczności, która sama głosowała na swojego faworyta.
Wyróżnienie od publiki przypadło zespołowi Head Spin z Bralina. Fundatorami nagród byli
Studio 78 – Tobiasz Hess fundator pierwszej nagrody w kategorii zespoły oraz nagrody od
publiczności, Ragtime fundator bonu na zakup sprzętu muzycznego oraz Józef Poźniak z firmy
„Redox”, który zadbał również o dobre nagłośnienie całego Festiwalu. Swoje nagrody
ufundowały również Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrota Wielkopolski” i Kępiński
Ośrodek Kultury. Podczas trwania Festiwalu każdy mógł kupić koszulkę z logo przedsięwzięcia.
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Na zakończenie imprezy odbyły się dwa koncerty. Około godziny 20.00 na scenie w kępińskim
kinie „Sokolnia” pojawił się „Jarecki” z Opola wraz ze swoim zespołem rozruszał kępińską
publiczność. Jarecki a właściwie Jarosław Kubów to polski wokalista laureat nagrody im. Anny
Jantar na 43. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki. Jako ostatni wystąpił Jacek Kulesza trio z
Gdańska. Jacek Kulesza to polski muzyk rockowy, gitarzysta, wokalista i autor tekstów.

Zarówno konkurs, jaki i koncerty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, publiczność
świetnie się bawiła a kępińskie kino już dawno „nie gościło” tylu widzów. Tego typu
przedsięwzięcia to idealny sposób na wypromowanie początkujących artystów jak i spora
dawka kultury dla publiczności.
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