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Za nami Festyn
Parafialny w
Dobrodzieniu.
Jak zwykle nie
zabrakło mnóstwa
dobrej
Przez dwa dni publikę bawił m.i.n znany śląski wokalista Leszek
Filec.
zespołach
oraz z prezenterami Radia Bercik.
Pierwszy dzień Festynu 24.05.2014 rozpoczął
się występem mażoretek i grupy przedszkolaków
z Dobrodzienia.Mażoretki i przedszkolaki pokazały
na co ich stać! Ich występ oklaskiwali nie tylko ich
rodziny ale i przybyli mieszkańcy i goście.
Kolejnym punktem programu był występ znanych
prezenterek Śląskiego Koncertu Życzeń-Koli i Juli.
Podczas ich występu usłyszeliśmy znane ich
piosenki m.i.n z ich ostatniej płyty,którą można
było nabyć po koncercie wraz z autografem.
Po występie Koli i Juli wystąpili mono cykliści
z Chrzelic prezentując pokaz jazdy na monocyklu .
Jak się okazało nie jest to takie proste.
Nie zabrakło oczywiście Leszka Filca,który zaprezentował
swój autorski program piosenek.Nie zabrakło m.i.n jego
nowych utworów jak i tych starszych.W Międzyczasie występu

zabawy przy
znanych śląskich

Leszka Filca przed sceną pojawili się Krasnale,którzy tak naprawdę
okazali się prezenterami Radia Bercik,którzy zorganizowali kilka
minut zabawy dla najmłodszych uczestników Festynu.
Tuż po tym na scenie pojawili się kolejni wykonawcy Simona
i Denis-kuzynostwoz Warmątowic jak to sam Denis powiedzio
ł przed Strzelcoma .Simona z Denisem bawili publikę m.i.n
grą na trąbce i śpiewaniem i zabawą w rytm znanych
śląskich piosenek.Pierwszy dzień Festynu Parafialnego w
Dobrodzieniu zakończyła zabawa taneczna z śląskim zespołem
Somer.
Drugi dzień Festynu 25.05.2014 rozpoczął się od Mszy św.
W Dalszej części niedzielnego programu Festynu wystąpili;
Zespół Biedronki z Czarnowąs oraz Leszek Filec występując
w autorskim programie,,Biesiady Śląskiej''.
Nie zabrakło również pokazu ratownictwa drogowego,
występu zespołu Redrow czy zabawy tanecznej z
zespołem Relaks.
Oba dwa dni Festynu Parafialnego Festynu cieszyły
się dużym zainteresowaniem.Z Dnia na dzień publiczności
dobywało i to co cieszy to nie tylko z Dobrodzienia ale i z
całego woj.opolskiego i śląskiego.
Galeria zdjęć ;
http://topadama.fotkoblog.pl/archiwum/albumy/6160/2425052014-dobrodzien

