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Lotos i muzyka gospel

Między 16 a 22 sierpnia w Osieku k. Starogardu Gdańskiego oraz innych, wybranych
miejscowościach odbędzie się XIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Gospel. Partnerem
wydarzenia jest Grupa Lotos.
W najbliższą niedzielę 15 sierpnia o godzinie 18.00 na gdańskim Długim Targu odbył się pierwszy, jeszcze
przedfestiwalowy koncert, na którym wystąpili m.in. angielski zespół – Peter Francis and the Jabez Family
oraz polski duet Bracia. Podczas kolejnych dni festiwalu odbywać się będą konkursy chórów, warsztaty dla
muzyków, koncerty – artyści wystąpią m.in. w: Zblewie, Malborku, Grudziądzu i Czersku.
Ostatni koncert festiwalu odbędzie się 22 sierpnia w Amfiteatrze Łąkowym w Osieku. Wystąpią m.in.:
Orkiestra Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, im. F. Chopina w Gdańsku pod dyr. Piotra Sułkowskiego oraz
Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis pod dyr. Jana Łukaszewskiego oraz soliści Bożena
Harasimowicz, Liliana Pociecha, Agnieszka Sobas, Anna Sroka, Michał Slawecki, Janusz Szrom.
***
Gospel to muzyka mająca swój rodowód w XIX-wiecznej kulturze chrześcijańskiej Afroamerykanów.
Pochodząca z języka staroangielskiego nazwa gospel (godspel) oznacza Dobrą Nowinę o Zbawieniu. W
Polsce gospel rozwija się prężnie od lat. Więcej informacji o festiwalu na stronie: http://gospelfestiwal.pl/
***
Grupa Lotos od lat aktywnie patronuje wielu ciekawym i wyjątkowym wydarzeniom skierowanym do
szerokiego grona odbiorców. Jest sponsorem Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, wspiera działalność
sopockiego Teatru Atelier im. Agnieszki Osieckiej (teatr kameralny promujący sztukę współczesną, w
większości niewystawianą na polskich scenach). W ostatnich latach Grupa Lotos wspierała także jedno z
ważniejszych wydarzeń intelektualnych na Pomorzu, jakim jest Gdański Areopag. Koncern promuje
znaczące lub ciekawe wydarzenia także na południu kraju, gdzie prowadzi swa działalność technologiczną i
handlową. Warto tu wymienić Lotos Jazz Festival (czyli Bielską Zadymkę Jazzową) czy Łemkowską
Watrę. Aktywność Grupy Lotos jako mecenasa widoczna jest także podczas organizacji wydarzeń
podejmowanych na rzecz lokalnych społeczności. Wśród wydarzeń, które warto wymienić są święto
Gdańska, święto ulicy Świętojańskiej w Gdyni lub Tydzień Heweliusza w Gdańsku.
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