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Połączeni papierem i muzyką
Tegoroczna edycja projektu „Tolerancja”, cyklicznie już organizowanego
przez Mondi Świecie S.A. (znaczącego europejskiego producenta papierów do produkcji tektury falistej) oraz Chełmno i Świecie, w tym roku
odbyła się pod hasłem „Tolerancja przez muzykę – od klasyki, przez jazz,
swing, do rock &rolla i rap”.

Mieszkańc y Świecia, Chełmna
i okolic mieli możliwość uczestniczyć
w dwóch koncertach. Pierwszy odbył
się 23 czerwca na Rynku w Chełmnie,
gdzie, mimo deszczowej pogody, zagrała Orkiestra Symfoników Bydgoskich i ElJazzsextetu Józefa Eliasza
pod dyrekcją Amosa Talmona. W klasycznej części koncertu usłyszeliśmy
utwory G. Verdiego, G. Rossiniego
oraz K. Dębskiego, a także koncert
fortepianowy wykonany przez Stephanie Stockert, młodą pianistkę
z Wiednia. W drugiej części, bardziej
rozrywkowej, wokaliści zaśpiewali
najbardziej znane piosenki Elvisa
Presleya w niezwykłej, jak dla tego
typu utworów, symfoniczno-big-

Od klasyki po rock&roll – pierwszy z koncertów projektu „Tolerancja przez muzykę”

bandowej aranżacji. Tancerze z Sopockiego Teatru Tańca żywiołowo porwali publiczność do
rock&rolla. Koncert zakończono pokazem fajerwerków.

Tradycyjnie już „Tolerancja” obejmuje wydarzenia sportowe. Nad jeziorem Starogrodzkim w Chełmnie 17 czerwca

Tydzień później, 30 czerwca, elegancki jak zawsze ElJazz

odbyły się już triathlon i sztafeta triathlonowa, w których

Band Józefa Eliasza z towarzyszącą wokalistką przypomnieli

udział wzięło ponad stu dwudziestu sportowców amatorów

„Kasztany” i inne piękne swingowe piosenki, kojarzące się

z kraju i zagranicy. Przed nami jeszcze półmaraton w Świe-

z dwudziestoleciem międzywojennym i wczesnymi latami

ciu, zaplanowany na 16 września.

powojennymi. Druga muzyczna odsłona tego wieczoru miała

Wyjątkowym elementem projektu stał się w tym roku

zupełnie inny charakter. Ten fragment projektu „Tolerancja

happening „Połączeni papierem”, w ramach którego Chełm-

przez muzykę” przygotowany był przede wszystkim z myślą

no i Świecie zostały połączone 12-kilometrową wstęgą

o młodzieży. Raper Adam „Łona” Zieliński udowodnił, że jest

papieru. To ten sam papier, na którym w trakcie Euro 2012,

prawdziwym wulkanem pozytywnej energii i ulubieńcem

pod okiem Marka Tomasika, artysty plastyka, mieszkańcy

publiczności. Na zakończenie wieczoru zaprezentowano

obydwu miast i gmin wykonali rysunek smoka, pretendujący

pokaz laserowy pod hasłem „Tolerancja”.

według Księgi rekordów Guinnessa do miana najdłuższego
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