Od dziewiętnastu lat Chór Żeński PRIMO ZSO nr1 w Bydgoszczy koncertuje w mieście,
województwie, na terenie kraju oraz poza jego granicami. Jest chórem szkolnym, który
uczestnicząc w wielu konkursach ogólnopolskich oraz międzynarodowych zdobywa wysokie
noty. Jedynym reprezentantem Miasta Bydgoszczy i województwa Kujawsko-Pomorskiego w
Ogólnopolskim Konkursie Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży, który aż pięciokrotnie w
ciągu ostatnich lat uzyskał Złoty Kamerton i wiele nagród dodatkowych. W związku z
powyższym w roku 2014 (na okres trzech lat) otrzymał także tytuł Bydgoskiej Kulturalnej
Marki Oświatowej. Chór PRIMO to głównie uczennice gimnazjum i liceum ZSO nr1, ale
także absolwentki szkoły oraz uczennice innych bydgoskich szkół. Od roku 2014 zespół
powiększył swój skład o głosy męskie, co stworzyło mu nowe możliwości wykonawcze.
Inicjatorem i dyrygentem chóru jest dr hab. Monika Wilkiewicz zaś kierownictwo artystyczne
sprawuje Anna Merder.
W dniach 15-20.09.2015r. Chór PRIMO Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w
Bydgoszczy uczestniczył w V Międzynarodowym Konkursie Chóralnym Canco
Mediterrania w Lloret de Mar w Hispanii. Podczas konkursu swoje umiejętności
prezentowały chóry m.in. z Litwy, Słowenii, Ukrainy, Hiszpanii i Polski.
Bydgoski zespół zaprezentował się w czterech kategoriach konkursowych: muzyki sakralnej,
uzyskując Złoty Dyplom i I miejsce, muzyki ludowej - Srebrny Dyplom i I miejsce (złota nie
przyznano) rozrywkowej - Srebrny Dyplom i I miejsce (złota także nie przyznano) oraz
katalońskiej - uzyskując Srebrny Dyplom.
Oprócz zmagań konkursowych zespół miał niepowtarzalną okazję promowania Miasta na
arenie międzynarodowej, bowiem organizatorzy przeprowadzili szereg działań promujących
występujące chóry oraz regiony z których pochodzą. W powyższą inicjatywę włączył się
także Konsul Generalny RP w Barcelonie oraz Instytut Kultury Polskiej w Madrycie,
zapraszając zespół do udziału w Specjalnym Koncercie Chóralnym w Katedrze w Barcelonie
w dniu 17.09.br.
Chór PRIMO swoimi koncertami promował przede wszystkim rodzimą twórczość sakralną i
świecką czołowych polskich kompozytorów muzyki chóralnej. Podczas spotkań
towarzyszących festiwalowi zaistniała również możliwość promocji polskiej muzyki ludowej.
Występy Kujawsko-Pomorskiego zespołu cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, a
wykonane utwory nagrodzone zostały gromkimi oklaskami. W drodze powrotnej chór
PRIMO koncertował także na terenie Paryża.
Pobyt bydgoskiej młodzieży w Hiszpanii mógł być zrealizowany m.in. dzięki uzyskanemu
Grantowi Oświatowemu oraz wsparciu Nadwiślańskiego Związku Pracodawców
LEWIATAN.
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