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W dniu 6 kwietnia 2016 w Opolskim Centrum Kultury odbył się Konkurs Młodych Instrumentalistów, w
którym udział wzięły dzieci oraz młodzież z powiatu opolskiego. Dziękujemy wszystkim uczestnikom
za udział oraz opiekunom za trud włożony w przygotowanie dzieci i młodzieży do konkursu. Bardzo
cieszy nas fakt, iż poziom konkursu z roku na rok jest coraz wyższy, a sam konkurs cieszy się
zainteresowaniem wśród młodych muzyków. Jury w składzie Michał Studniarek, Agnieszka Łakoma i
Małgorzata Szpunar nagrodziło i wyróżniło następujące osoby:
Kat. szkoły podstawowe
1 miejsce: Wiktoria Wrona - skrzypce
2 miejsce: Guan Jin Xiang - fortepian
3 miejsce: Julia Pikuła, Agata Adamczyk - duet trąbki
wyróżnienia:
Alicja Jędryszek, Dagmara Borowiak, Iga Kłudka - trio saksofonowe
Dominik Żydek
Kat. gimnazja
1 miejsce: Alicja Ambrozik - fortepian
2 miejsce: Magdalena Pyda - saksofon
3 miejsce: Kacper Bigos, Alicja Ambrozik - duet fortepianowy
wyróżnienia:
Natalia Bednarz, Agata Morawska - duet klarnetowy
Dawid Stola
Kat. szkoły średnie
wyróżnienia:
Sylwia Pikuła - saksofon
Iga Kłudka - saksofon
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