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ZABRZE AKTUALNOŚCI

dOpinguJ na żyWO uCzEsTniKóW CasTingóW dO pROgRaMu „X FaCTOR”!

Śpiewające starcie z jury
Kamil Bitkowski studiuje
elektrotechnikę
na akademii
Morskiej
w gdyni, w zabrzu prezentował szanty

Musieli zmierzyć się z tremą, złośliwymi komentarzami Kuby Wojewódzkiego i... wysokimi obcasami. podczas
trwających trzy dni castingów do drugiej edycji programu „X Factor” przez dom Muzyki i Tańca przewinęła się
ponad setka wokalistek i wokalistów. Czy wśród nich był następca gienka loski?
– Mogłybyście wygrać ten
program – podsumował
Kuba Wojewódzki pierwszy
castingowy występ, podczas
którego zaprezentował
się damski duet
z Sosnowca.
– Ale gdyby
już nikt więcej
po was nie
występował
– dodał po
chwili. Stało
się jasne,
że
łatwo
nie będzie.
Ale na drodze mło-

dych wykonawców do sławy stały
i inne przeszkody.
– Nie wiem, jak ustoję tak długo
na szpilkach – śmiała się, czekając na swój występ Edyta Rusak,
nauczycielka emisji głosu z Katowic. Przyznaje, że do przyjazdu
na casting przekonał ją mąż. Do
występu w programie nikt nie
musiał namawiać Bartosza Jagielskiego z Wielunia, który wykorzystuje każdą okazję, by pokazać
się szerokiej publiczności. Swoich sił próbował m.in. w „Mam
talent”. – Zawsze marzyłem
o tym, by śpiewać – podkreśla.
Łukasz Ociepa na
zabrzański
casting przyjechał
z Łodzi, gdzie
od sześciu lat
jest wokalistą rockowego zespołu „Alone”. – Chłopcy zostali w studiu,
bo właśnie nagrywamy drugą
płytę. Taki program to szansa na
dobrą promocję – uważa Łukasz.

– Zgłosiłem się do pierwszej
edycji „X Factor”, ale wtedy nie
przeszedłem precastingu. Teraz
dostałem się do drugiego etapu,
bo widać alternatywa coraz lepiej
się sprzedaje – dodaje.
Kamil Bitkowski, student elektrotechniki na Akademii Morskiej
w Gdyni, przygotował szantę
„Gdzie ta keja”. Na castingu pojawił się w marynarskim mundurze.
– Do tej pory śpiewałem na imprezach karaoke – przyznaje Kamil.
Zabrzańskie występy oceniało jury
w nowym składzie. Do Kuby Wojewódzkiego i Czesława Mozila
dołączyła Tatiana Okupnik, była
wokalistka zespołu „Blue Cafe”.
- Panowie są bardzo opiekuńczy
i mnie, jako żaka, traktują dobrze
– mówiła po pierwszym dniu przesłuchań. – Jest bardzo ciekawie.
Towarzyszą mi skrajne emocje, od
uniesień do irytacji – zdradziła wokalistka. Pierwsze odcinki drugiej
edycji programu „X Factor” pojawią
się w TVN w marcu.
(hm)

Edyta Rusak i Bartosz
Jagielski czekają
na swój występ

KOlEJny CasTing Już za TydziEń!
Nie widziałeś występów podczas pierwszej części castingu? Nic straconego! Już w przyszłym tygodniu w Zabrzu odbędą się kolejne przesłuchania.
Możesz zobaczyć jurorów i na żywo dopingować swoich faworytów. Świetna zabawa i niezapomniane wrażenia gwarantowane. Wstęp na widownię Domu Muzyki i Tańca jest BEZPŁATNY! Wejściówki można odbierać
w kasie. Początek nagrań 25, 26 i 27 stycznia o godz. 12.30.

Czesław Mozil przypomniał podczas castingu,
że urodził się w zabrzu
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Tatiana Okupnik zastąpiła w jury „X Factor”
Maję sablewską
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Ekipa TVn z prowadzącym Jarosławem Kuźniarem

Kuba Wojewódzki wita się z fanami stojącymi
przed domem Muzyki i Tańca
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