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Urodziłem się na Ukrainie w ob
wodzie charkowskim koło miasteczka
Kupjansk. Ukończyłem fizykę na Uni
wersytecie Dniepropietrowskim, a na
stępnie Wydział Sztuki Estradowej na
uczelni artystycznej. W czasie studiów
śpiewałem w amatorskim zespole lu
dowym „Dnieprianie", którego wystę
py zawsze były na bardzo wysokim po
ziomie. Koncertowaliśmy zarówno

w kraju, jak i za granicą, m.in. w Ka
nadzie i Francji. Po ukończeniu stu
diów na Wydziale Estradowym praco
wałem jako nauczyciel śpiewu i soli
sta estradowej orkiestry akademickiej
„ViaDuk". Występując na różnych kon
certach, byliśmy razem z tą orkiestrą
wizytówką miasta Dniepropietrowsk.
W tym samym czasie pracowałem tak
że jako kierownik klubu studenckie
go w Akademii Celnej, gdzie prowa
dziłem grupę wokalną i zajmowałem
się Aleksander Evseev organizacją kon
certów oraz wszelkich imprez arty
stycznych. Dzięki pracy w Akademii
Celnej miałem okazję do ciekawych
występów, m.in. przed: prezydentami
Ukrainy Leonidem Kuczmą i Wikto
rem Juszczenką, ministrami ds. cła
Ukrainy i Rosji, ministrem edukacji
Ukrainy, Konsulem Generalnym RP
w Charkowie (występ w konsulacie

z okazji Świąt Bożego Narodzenia).
W tym okresie koncertowałem też wie
lokrotnie w różnych miastach Ukra
iny, takich jak Kijów, Charków, Lwów,
i Rosji  Moskwa, Tuła, Brańsk, Soczi.

Przez ponad 10 lat ćwiczyłem swój głos
pod kierunkiem najlepszych dniepro
pietrowskich nauczycieli. Spędziłem
i spędzam nadal wiele godzin na sa
mokształceniu i doskonaleniu moich
umiejętności wokalnych. W swoim re
pertuarze posiadam ukraińskie i ro
syjskie utwory ludowe oraz pieśni Bu
łata Okudżawy. Oprócz tego zawsze
na koncertach wykonuję piosenki wło
skie i klasyczne arie. Od 2010 roku
mieszkam w Polsce.

Aleksander Evseev

www.alexanderevseev.com

serdecznie zaprasza na koncert

Zapraszamy
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Płyta Aleksandra Evseeva Bal
lady ukraińskie i rosyjskie
to zestaw powszechnie znanych
oraz bardzo lubianych w Polsce
ukraińskich i rosyjskich piose
nek, których popularność zosta
ła sprawdzona czasem. Dzięki

potężnemu wokalowi oraz ory
ginalnej interpretacji Aleksan
der Evseev swoim wykonaniem
tych pięknych utworów wywo
łuje w słuchaczach pozytywne
emocje i nostalgiczne wspo
mnienia.
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Koncert odbędzie się
w piątek 29 listopada 2013 r. o godz. 18.00

w sali widowiskowej Domu Kultury LSM
w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29

www.domkulturylsm.pl
BBiilleett 1100 zzłł

Czerwona ruta  słowa i muzyka Wołodymyr Iwasiuk
Modlitwa  słowa i muzyka Bułat Okudżawa
Czornobrywci – słowa M. Syngaiwskij, muzykę M. Wyrmenycz
Ciemna dziś noc – słowa W. Agatow, muzykę N. Bogosłowski
Bradiaga  słowa I. Kondratiew, muzukę ludowa
Biełyje rozy  słowa i muzyka S. Kuzniecow
A ja idę, chodzę po Moskwie – słowa G. Szpalikow , muzyka A. Petrow
Ech raz  muzyka ludowa
Serce  słowa E. Chołmatow, muzyka I. Dunajewski
Katiusza  słowa M. Isakowski, muzyka M. Błanter
Smuglanka – słowa J. Swiedow, muzyka A. Nowikow
Kalinka  muzyka ludowa
Jarzębina czerwona – rosyjska piosenka ludowa
To były piękne dni – cygański romans
Oczy czarne – słowa Grebionka, muzyka F. German
Zawsze niech będzie słońce – słowa L. Oszanin, muzyka A. Ostrowski

AAlleekkssaannddeerr EEvvsseeeevv

BBaallllaadd uukkrraaiińńsskkiicchh ii rroossyyjjsskkiicchh
oorraazz

PPiieeśśnnii CChhóórruu AAlleekkssaannddrroowwaa

BBiieełłyyjjee rroozzyy

Koncert




