JURY
XII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Przeglądu
Twórczości Agnieszki Osieckiej „Bardzo Wielka Woda”

ELŻBIETA KŁOSIŃSKA- przewodnicząca jury,
śpiewaczka operowa i operetkowa
Absolwentka wydziału wokalno-aktorskiego oraz wydziału wokalnoaktorskiej sztuki estradowej Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego
we Wrocławiu.
Jest solistką - śpiewaczką Teatru Muzycznego CAPITOL we
Wrocławiu. Na scenie tego teatru zaśpiewała wiele
pierwszoplanowych ról w operetkach min.: Hrabina Zedlau Wiedeńska krew, Rozalinda - Zemsta Nietoperza, Sylwa Księżniczka Czardasza, Wiktoria - Wiktoria i jej huzar.
Występowała również w musicalach: Hudel - Skrzypek na dachu,
Mary Sunshine - Chicago, Zewtel, Rejca - Sztukmistrz z Lublina,
rewiach, bajkach dla dzieci i młodzieży.
Jest również aktorką Wrocławskiego Teatru Komedia
Posiada bardzo bogaty repertuar operetkowy, operowy, oratoryjny,
pieśniarski, musicalowy oraz piosenek. Koncertuje często poza
granicami kraju: Austria, Niemcy, Rosja, Szwajcaria, Szwecja,
Stany Zjednoczone, Włochy.
Za wybitne osiągnięcia otrzymała stypendium od Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rządu Włoskiego i Rady
Miejskiej Wrocławia w Accademia Musicale Chigiana we Włoszech.
Za swoją pracę artystyczną artystka została nagrodzona
prestiżową nagrodą publiczności, dziennikarzy, Towarzystwa
Przyjaciół Teatru - dla najlepszych artystów teatralnych Dolnego
Śląska - Złotą Iglicą 2002 roku i Srebrną Iglicą 2003 roku.

KATARZYNA HARABIN-ŻESŁAWSKA wokalistka, nauczycielka muzyki i sztuki
Laureatka wielu festiwali m.in. Festiwalu Piosenki
Studenckiej w Krakowie, Zamkowe Spotkania z Poezją
w Olsztynie.
Współpracuje z wieloma artystami. Kocha muzykę i
śpiew, a szczególnie The Beatles...
Nauczycielka przedmiotów artystycznych .
Od kilkunastu lat przekonuje dzieci i młodzież,
że muzyka klasyczna „nie gryzie”.
Śpiewa nie tylko podczas lekcji muzyki. Chętnie siada
przy ognisku z gitarą po ciężkim dniu spędzonym w
górach.
Przez wiele lat była w Harcerskim Zespole WokalnoInstrumentalnym „Wołosatki”. Tak mówi o tym:
”Byłam na obozie w 1984 roku, kiedy postanowiono
utworzyć stały zespół. Zaczęliśmy koncertować,
nagraliśmy płytę. To było tak cudowne, że nawet
po maturze zostałam z nimi. Studiowałam w Kielcach
i jeszcze przez dwa lata śpiewałam. To były wspaniałe,
szalone lata."

ALEKSANDRA KALETA wokalistka Sceny Młodzieżowej Ośrodka
Kultury w Niemodlinie, laureatka nagrody
Grand Prix XI Młodzieżowego Przeglądu
Twórczości Agnieszki Osieckiej „Bardzo
Wielka Woda” we Wrocławiu za
interpretację piosenki „Świat Ordonki”.

WACŁAW JUSZCZYSZYN –
polski gitarzysta i wokalista, kompozytor z kręgu
poezji śpiewanej piosenki turystycznej.
Zaczynał jako basista w zespołach rockowych.
Do poezji śpiewanej nie od razu się przekonał,
zaciągnięty przez przyjaciół z górskich wędrówek
prosto na scenę Turystycznej Giełdy w Szklarskiej
Porębie w 1972 roku.
Student kierunku Budownictwo Lądowe,
odznaczony medalem prezydenta miasta Wrocławia
„Budowniczy miasta Wrocławia”.
Członek zespołów: Wolna Grupa Bukowina i
Nasza Basia Kochana.
W 1973 r. założyciel własnego Kwartetu im. Kasi
Kiestrzyń wraz z Mirosławem Petrygą oraz jego
siostrą. Koncertował oraz nagrywał z przyjaciółmi:
Elżbietą Adamiak i Andrzejem Poniedzielskim.

WALDEMAR PASTERNAKwokalista zespołu TAX FREE
Fan knedli z truskawkami popijanych kawą po włosku
Ciepły głos i sceniczna charyzma towarzyszą mu
od dawien dawna.
Poszukuje prawdy w dźwięku i dźwięku w prawdzie.
A w wolnym czasie nie wędkuje,
choć delektuje się wiejskim powietrzem.
Zespół Tax Fre w 2012 r. w programie
„Must be the music. Tylko muzyka 3” w Telewizji
POLSAT dotarł do Finału show, podbijając serca
widzów kompozycją „Rozmowa bez nikogo”.
Mówią o sobie:
gramy - bez obciążeń, bez granic,
bez zahamowań - profesjonalnie
i z dużą dozą melodii,
z rytmem i bardzo harmonicznie.

Tax Free to solidny nieopodatkowany kawał rocka i popu.

