Festiwal Folkloru w Czarnogórze

Dnia 01.07.2013r chór ,,Con Passione” wraz z szamocińskim chórem
im. Jana Ignacego Paderewskiego udali się na Międzynarodowy Festiwal
Folkloru w Czarnogórze w miejscowości Bar.
Pierwszym etapem podróży była Chorwacja, w której spędziliśmy 9
godzin.

Czas

przymusowego

postoju

autokarowego

wypełniliśmy

zwiedzając Zagrzeb. Później udaliśmy się w dalszą trasę, gdzie
docelowym miejscem był wspomniany wcześniej Bar leżący nad
Adriatykiem. Po dotarciu do celu i zakwaterowaniu w hotelu ,,Adria”
nadszedł czas na zasłużony odpoczynek po 40 godzinnej jeździe
autokarem. Jednak wszystko, co dobre szybko się kończy czas wziąć się
do pracy. Stąd też nie obyło się bez warsztatów i prób związanych
oczywiście z koncertem, który odbył się 4 lipca w późnych godzinach
nocnych. Oprócz występów chóralnych w trakcie trwania festiwalu
folklorystycznego pojawiły się pokazy tańców narodowych między
innymi: Greków, Turków, Czarnogórców oraz Polaków. Stwierdzamy, że
możliwość uczestnictwa w imprezie o charakterze międzynarodowym
pozwala nie tylko poznać kulturę i obyczaje innych państw, lecz także
daje możliwość wymiany doświadczeń, które można wykorzystać w
dalszej działalności naszego chóru.
W kolejnych dniach pobytu w Czarnogórze mieliśmy także możliwość
zwiedzenia starego miasta Bar, które uległo zniszczeniu przez trzęsienie
ziemi. Spacer w labiryncie uliczek pośród zarośniętych ruin zrobił na nas
niesamowite wrażenie, zwłaszcza na tle monumentalnego masywu
górskiego. Stąd też podziwiając tak niezwykle piękne widoki nie obyło się
bez sesji zdjęciowej chóru. Warto także dodać, że uczestniczyliśmy w

rejsie statkiem po Adriatyku i przyległych mu wyspach takich jak
chociażby wyspa św. Stefana.
Niestety dnia 9 lipca nadszedł czas pożegnać malowniczą Czarnogórę.
Choć trasa była bardzo wyczerpująca to jednak dziewięciogodzinny
postój zrekompensował pobyt we Wiedniu.
Członkowie chóru ,,Con Passione” pragną serdecznie podziękować
wszystkim sponsorom oraz życzliwym osobom takim jak: Starostwu
Powiatowemu w Pile, Urzędowi Miasta i Gminy Wysoka, Firmie Karif,
Spółdzielni Mleczarskiej w Łobżenicy, Banku Spółdzielczemu w Wysokiej
oraz Firmie Hjort Knudsen Polen z Wysoczki za umożliwienie tak
wspaniałego wyjazdu.

