TOP LISTA ADAMA
Wydarzenia w 2017 r. pod patronatem Top Listy Adama
2017-12-31

Jednym z ważniejszych wydarzeń w 2017 r. było 20-lecie piosenki ,,Mały Domek'' Bożeny
Mielnik.
Mijający właśnie 2017 r. obfitował
w wiele wydarzeń pod patronatem
medialnym Top Listy Adama.
Przeczytajcie koniecznie gdzie zawitaliśmy
tym razem i co ciekawego się tam działo.
14.01.2017 r. w Rudzie Śląskiej pod patronatem
Top Listy Adama odbyło się 20-lecie piosenki
,,Mały Domek'' w wykonaniu Bożeny Mielnik.
Tego wieczoru nie mogło więc zabraknąć
tej piosenki jak i zaproszonych gości ;
zespołu Duo Bayer's,Magicznego Kabaretu
Bruno,Brygidy i Roberta Łukowskich,Bogusławy
Piechury czy Andrzeja Misia.
Wszyscy zgromadzeni uczestnicy bawili się wspaniale.
Fotorelacja;
http://topadama.fotkoblog.pl/archiwum/albumy/8366/14012017-ruda-slaska
Video relacja;
https://www.youtube.com/watch?v=cJXXIuOnW28

28.04.2017 r. w Bohuminie pod naszym patronatem odbyła się Biesiada
na Granicy podczas,której można było wysłuchać śląskich wykonawców
takich jak ; Tomek Coral,Claudia i Kasia Chwołka czy Bella Musica.
Fotorelacja;
http://topadama.fotkoblog.pl/archiwum/albumy/8482/28042017-bohumin
1.05.2017 r. pod naszym patronatem w Brennej odbyła się Majówka z udziałem
artystów sceny śląskiej takich jak ; Krzysztof Respondek,Wesoły Masorz
czy Magdalena Pal.Wszyscy artyści zaprezentowali swoje autorskie utwory
,które przypadły do gustu zgromadzonej publiczności.
Fotorelacja;
http://topadama.fotkoblog.pl/archiwum/albumy/8495/1052017-brenna
6.05.2017 r. swoje 135-lecie obchodziło OSP Lubliniec.Z Tej okazji zorganizowano
Festyn Strażacki podczas,którego nie zabrakło wielu atrakcji zarówno dla tych
najmłodszych jak i nieco starszych.Gwiazdami wieczoru natomiast były
Claudia i Kasia Chwołka,które m.in. zaprezentowały swój autorski utwór
pt ,,Fojermany''.Patronat nad imprezą objęła Top Lista Adama.
Fotorelacja;
http://topadama.fotkoblog.pl/archiwum/albumy/8504/6052017-lubliniec
Video relacja;
https://www.youtube.com/watch?v=XnwCwBuCjn8
21.05.2017 r. Top Lista Adama patronowała również Ciderfestowi w Radzionkowie
podczas,którego wystąpił zespół Nas Troje oraz Golden Mix.
Oba zespoły zaprezentowały swoje najnowsze jak i nieco starsze utwory
a nawet zaprezentowały się w nieco innym repertuarze.
Fotorelacja;
http://topadama.fotkoblog.pl/archiwum/albumy/8529/21052017-radzionkow
Video relacja;

https://www.youtube.com/watch?v=1LS_mN5R90Y
10.06.2017 r. odbyły się Dni Tworoga.Jak co roku organizatorzy
zadbali o to by każdy znalazł dla siebie coś ciekawego w programie
tegorocznych obchodów.Nie zabrakło więc również śląskiego repertuaru.
W Sobotnie popołudnie publikę bawiły zespoły ; Claudia i Kasia Chwołka
oraz Freje.Oba zespoły zaprezentowały się w autorskim repertuarze oraz
biesiadnym.
Fotorelacja;
http://topadama.fotkoblog.pl/archiwum/albumy/8584/10062017-tworog
Video relacja;
https://www.youtube.com/watch?v=vd889wX2_uM
W dniach 30.06-2.07.2017 r. jak co roku w Główczycach zoorganizowano już IX Zlot
Pojazdów Pożarniczych.
Trzydniowe święto zgromadziło prawdziwe tłumy.Tradycyjnie nie zabrakło już
piątkowej dyskoteki,poświęcenia pojazdów i przejazdu korowodu,Fire Truck
ShoWer czy Wyborów Miss Zlotu.Oprócz tego nie zabrakło licznych konkursów
prowadzonych przez Krzysztofa Wierzchowskiego,koncertów czy części artystycznej
z udziałem Arkadii Band,Duetu Karo,Wesołej Biesiady czy Bernadety Kowalskiej.
Fotorelacja;
http://topadama.fotkoblog.pl/archiwum/albumy/8662/12072017-glowczyce
Video relacja;
https://www.youtube.com/watch?v=s-gyyxXaFM0&feature=youtu.be
2.07.2017 r. pod naszym patronatem zorganizowano Festyn Sołecki w Grabówce
podczas,którego wystąpił zespół Jinks.Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych
czy Zabawy Tanecznej.
Fotorelacja;
http://topadama.fotkoblog.pl/archiwum/albumy/8669/2072017-grabowka

Video relacja;
https://www.youtube.com/watch?v=-DlA3_z62jw&feature=youtu.be
W dniach 22-23.07.2017 r. pod patronatem Top Listy Adama odbyło się również
coroczne Święto Chleba w Strzebiniu.W Tym roku m.in.
można było podziwiać kulinarne show Remigiusza Rączki.
Fotorelacja;
http://topadama.fotkoblog.pl/archiwum/albumy/8705/2223072017-strzebin
Video relacja;
https://www.youtube.com/watch?v=Bib0a3oQimY
W dniach 12-13.08.2017 pod patronatem Top Listy Adama odbył się dwudniowy Festyn
Sportowy w Bycinie.W Trakcie Festynu uczestników bawiły znane śląskie
zespoły; Krzysztof Procek,Bożena Mielnik,Mariusz Doroz,Emi Band,
Bogusława Piechura i Wesoły Masorz.
Fotorelacja;
http://topadama.fotkoblog.pl/archiwum/albumy/8744/1213082017-bycina
Video relacja;
https://www.youtube.com/watch?v=ckma457FJQM
13.08.2017 r. pod naszym patronatem odbył się Festyn Rodzinny
w Bełsznicy podczas,którego nie zabrakło występów lokalnych
zespołów,atrakcji sportowych czy występu zespołu New For You.
13.08.2017 r. W Bukowie pod naszym patronatem natomiast odbył się
Letni Festyn Rodzinny z licznymi atrakcjami dla najmłodszych.
Nie zabrakło również części artystycznej podczas,której wystąpił
Tomek Coral Show oraz zespół New For You.
Fotorelacja;
http://topadama.fotkoblog.pl/archiwum/albumy/8747/13082017-bukow
15.08.2017 r.pod naszym patronatem w Skrzydłowicach odbył się

Festyn odpustowo-żniwny podczas,którego licznie zgromadzonych gości
bawili; Brygida i Robert Łukowski oraz DJ Bonex.
Fotorelacja;
http://topadama.fotkoblog.pl/archiwum/albumy/8760/15082017-skrzydlowice
Video relacja;
https://www.youtube.com/watch?v=CUubda5RJjo
20.08.2017 r. jak co roku odbył się również Festyn ,,Wszystko Swojskie''
w Rzędowicach.W Tym roku dla licznie zgromadzonej publiczności
wystąpili; Orkiestra Dęta z Szemrowic,Julia Ledwoch oraz duet To My.
Nie zabrakło również konkursów dla licznie zgromadzonych gości
i mieszkańców.
Fotorelacja;
http://topadama.fotkoblog.pl/archiwum/albumy/8772/20082017-rzedowice
Video relacja;
https://www.youtube.com/watch?v=3zebkmqFc20
W dniach 26-27.08.2017 r. pod naszym patronatem w Boruszowicach odbyły się
Dożynki Gminne podczas,których licznie zgromadzonych gości bawiły m.in.
zespoły Jorgusie i Szlagier Maszyna.
Fotorelacja;
http://topadama.fotkoblog.pl/archiwum/albumy/8793/2627082017-boruszowice
Video relacja;
https://www.youtube.com/watch?v=aoMt2OCH7bs
3.09.2017 r. pod naszym patronatem odbyły się Dożynki w Żorach
Rogoźnej podczas,których nie zabrakło występów artystycznych wśród,których znalazł
się m.i.n koncert Jerzego Grunwalda.Imprezę zakończyła Zabawa taneczna
a całość poprowadził Lucjan Czerny.
Fotorelacja;

http://topadama.fotkoblog.pl/archiwum/albumy/8856/3092017-zory-rogozna
23.09.2017 r. pod naszym patronatem odbył się już
4 Strzebiński Oktober.W Tym roku licznie zebraną publiczność bawili;
Orkiestra Dęta ze Strzebinia,Kwaśnica Bavarian Show,Jacek i Jolanta Kierok,
Jasiu Rys,Grupa Fest oraz Muzykanty.Całość poprowadzili; Andrzej Miś i Ana Mariola.
Fotorelacja;
http://topadama.fotkoblog.pl/archiwum/albumy/8908/23092017-strzebin
Videorelacja;
Wkrótce...
W dniach 7-8.10.2017 r. pod patronatem Top Listy Adama w Wiśle odbyła się dwudniowa
impreza pt ,,Od Tyrolu Po Beskidy''.W Pierwszym dniu wystąpili znani śląscy
wykonawcy; Kwaśnica Bavarian Show,Kabaret Masztalscy,Wesoła Biesiada,
Blue Party oraz Danuta Wiśniewska.Natomiast w drugim dniu imprezy
nie zabrakło zabawy na góralską nutę z odrobiną humoru.
Fotorelacja;
http://topadama.fotkoblog.pl/archiwum/albumy/8935/78102017-wisla
Video relacja;
Wkrótce...
Wszystkim dziękujemy za współpracę i zapraszamy do dalszej.
Jeżeli organizujecie Koncert,imprezę,biesiadę i chcecie byśmy objęli nad nią swój patronat
medialny to wszelkie szczegóły
znajdziecie na naszej stronie internetowej w zakładce,,Ogłoszenia'' pod bieżącymi
ogłoszeniami lub pisząc na; adam.silesia@interia.eu

