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Elena Rutkowska  absolwentka Akade
mii Teatralnej w Kijowie, od kilkunastu lat miesz
ka i pracuje w Polsce. Jest utalentowaną aktor
ką o wielkich możliwościach interpretacyjnych
i muzycznych. Elena to promienna osobowość.
Tworzy na scenie charyzmatyczny czar, narzu
cając swój temperament i zmysłowość każdej wi
downi. Dotychczasowy dorobek artystyczny Ele
ny w Polsce to m.in.: dwa nagrane albumy, mnó
stwo koncertów z zespołem „Cygańskie czary”,
występy w warszawskim Teatrze „BUFFO" oraz
udział w telewizyjnych serialach „Lokatorzy"
i „Pitbull”. Znana lubelskiej publiczności
z koncertów w Domu Kultury LSM poświęconych
muzyce cygańskiej oraz koncertów zatytułowanych
„Rosyjskie sentymenty Agnieszki Osieckiej",
w których prezentowane były najsłynniejsze
przeboje Aleksandra Wertyńskiego, Izaaka
Dunajewskiego, Włodzimierza Wysockiego i Bułata
Okudżawy.

AAcchh,, OOddeessssaa
PPeerrłłaa MMoorrzzaa CCzzaarrnneeggoo

Koncert największych szlagierów
rosyjskich i ukraińskich

Wykonawcy:
Elena Rutkowska (wokal)

Walenty Dubrowskij (fortepian)
Jurij Tokar (gitara, wokal)

Walentyn Dubrowskij  multiinstru
mentalista (fortepian, akordeon, melodika,
gitara, bas), uważany za jednego z najlep
szych polskich pianistów, akompaniator,
aranżer. Ukończył Wydział Muzykologii Pań
stwowego Konserwatorium im. Piotra Czaj
kowskiego w Kijowie. Od 1993 roku miesz
ka w Krakowie, gdzie pracuje z wieloma ar
tystami i zespołami artystycznymi. W Domu
Kultury LSM występował z zespołem „Cy
gańskie czary”, zespołem „Hamesh”, prezen
tującym muzykę żydowską, i jako akompa
niator Yagi  Jadwigi Kowalik śpiewającej
francuskie piosenki Juliette Greco w kon
cercie Parlez moi d’amour  Mów do mnie
o miłości.

Jurij Tokar  lwowski bard, muzyk, z za
wodu lekarz, prowadzi gabinet medycyny natu
ralnej w Warszawie. Obecnie na stałe mieszka
i występuje w Polsce. Śpiewa dumki ukraińskie,
piosenki lwowskie i romanse rosyjskie. Istotną
część jego repertuaru stanowią pieśni Bułata
Okudżawy. Akompaniuje sobie na gitarze, har
monijce ustnej oraz tamburynie.

W Domu Kultury LSM kilkakrotnie wystę
pował z zespołem „Cygańskie czary” oraz na kon
certach „Rosyjskie sentymenty Agnieszki Osiec
kiej”.



Koncert odbędzie się
w piątek 25 kwietnia 2014 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
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Wykonawcy:
Elena Rutkowska (wokal), Walenty Dubrowskij (fortepian), Jurij Tokar (gitara, wokal)

Ach, Odessa. Perła Morza Czarnego.

Program prezentuje największe szlagie

ry muzyczne rodem z miasta Odessa.

W formie spektaklu muzycznego wpro

wadzamy w atmosferę portu, nadmor

skich plaż, ciasnych uliczek, gdzie rządzą

poeci, muzycy, marynarze, chuligani oraz

południowe ślicznotki. To piosenki z nie

powtarzalnym, dwuznacznym odesskim

humorem. Bohaterowie tych utworów sa

mi opowiadają o swoim mieście  piesz

czotliwie nazywanych przez nich samych

 „Odessa, Mama! Perła Morza Czarne

go". Utwory zadziorne, tzw. jurne piosen

ki „wesołego podwórka". Ostatnio okre

ślane bardzo trafnie jako szanson rosyj

ski. Jest tu atmosfera tajemniczej, lirycznej

duszy z jej pragnieniem wolności i miłości.

AAcchh,, OOddeessssaa
SSzzaallaannddyy
CCiieerrwwoonncciikkii
SSeerrccee
WWiieecczzoorr nnaa rreeddzziiee
SSrreebbrrzzyyssttaa mmggllaa
PPoossppiieellii wwiissnnii
CCzzuupprryynnkkaa
NNaa DDiieerriieebbaassoowwsskkoojj
JJaa nnaa oossttaattnniiee ppaarręę ggrroosszzyy
MMiigg
FFaannttaazzjjaa
ZZhhuulliikk
OOddeesssskkii cchhwwyytt
OOddeessssaa MMaammaa!!
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W programie piosenki: Ach, Odessa, Szalandy, Cierwonciki, Serce, Wieczor na redzie,
Srebrzysta mgla, Pospieli wisni, Czuprynka, Na Dieriebasowskoj, Ja na ostatnie parę
groszy, Mig, Fantazja, Zhulik, Odesski chwyt, Odessa Mama!




