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Czy będąc na Koncercie Uwielbienia, zastanawialiście się kim są młodzi ludzie grający i
śpiewający na scenie? Wiecie, że wśród nich była nasza parafianka - Iza Kietlińska? W naszym
kościele Iza śpiewała zarówno w chórze Tabor, jak i w scholach podczas Triduum Paschalnego.
A jak trafiła na scenę Koncertu Uwielbienia? – Zaczęło się od adwentowych warsztatów
liturgicznych, które prowadził Paweł Bębenek. Dostaliśmy wtedy zaproszenie od Michała Fity z
Przecinka do uczestnictwa w chórze, który zaśpiewa na Koncercie Uwielbienia – wspomina
początek swojej przygody Iza.

  

– Rok wcześniej podczas koncertu myślałam sobie, że fajnie mają śpiewający na scenie, i że
też bym tak chciała. I kto by się spodziewał... rok minął i dostałam taką możliwość – opowiada
Iza, która nie kryje, że po prostu lubi śpiewać.

      

Pytam o wrażenia z koncertu. Jak to jest być po tej drugiej stronie? – Wrażenia... cóż każdy
sobie myśli, co w tym trudnego. Stanęli, zaśpiewali i tyle. Mieli kilka prób, ale co to takiego dla
nich. W rzeczywistości to wygląda trochę inaczej, bo to przede wszystkim trud, trud i jeszcze
raz trud. Później oczywiście ta ciężka praca jest wynagradzana. Niemniej każdy z nas musiał
poświęcić dużo czasu na przygotowania. Powoli uczyliśmy się wszystkich utworów,
pracowaliśmy nad zgraniem głosów, a także zgraniem chóru z zespołem muzycznym i
wokalistami. Na końcu wymagające było również odpowiednie ustawienie nagłośnienia. Wiem,
że tego wszystkiego nie widać z zewnątrz – przyznaje Iza, dodając: – Atmosfera była bardzo
fajna, oczywiście pod koniec prób wszyscy zaczynaliśmy być zmęczeni. Gdy było bliżej
koncertu, trochę nerwowości się pojawiło, bo każdy chciał, żeby koncert był jak najpiękniejszy,
żebyśmy poprzez tę formę śpiewu umieli przekazać innym, że wielbić Boga możemy żywiej niż
tylko grzecznie stojąc w Kościele i śpiewając bez okazywania entuzjazmu; że możemy znowu
poczuć się dziećmi, by bez skrępowania i twierdzenia "to nie wypada" pokazywać, co czujemy;
że to żaden wstyd modlić się i równocześnie cieszyć się jak dziecko, radować się Bogiem bez
używania tak częstego patosu i wyolbrzymionej powagi.

  

Myślę, że przyznacie, że to wszystko im się udało. Wielka modlitwa śpiewem zgromadziła i
połączyła ponad 2 tysiące serc. – To niesamowite uczucie widzieć tylu ludzi zebranych przed
sceną, razem z nami śpiewających i modlących się. Po koncercie wiele osób mówiło nam, że
bardzo im się podobało – przyznaje Iza, a ja dopytuję, czy to był dla niej koncert czy modlitwa?
– To był koncert i modlitwa. Koncert, bo wszystko musiało być dopięte na ostatni guzik,
harmonicznie grać z sobą, bez fałszów. Chcieliśmy, żeby wyszło idealnie. A modlitwa, bo to
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wszystko działo się dla Boga, było wołaniem do Niego. Gdyby nie On tego wszystkiego by nie
było – nasza chórzystka kończy opowieść.

  

Kilka zdjęć z koncertu, który odbył się w Boże Ciało - zobacz

 2 / 2

index.php?option=com_content&view=article&id=996:trzeci-koncert-uwielbienia&catid=95&Itemid=181

