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Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Zarząd Oddziału w Lu

blinie od 1977 r. prowadzi m.in. audycje muzyczne z udziałem solistów

i uczniów szkół muzycznych dla klas młodszych szkół nr 29 i 38 w Lublinie.

Prowadzi również okazjonalne koncerty PRO MUSICA.
.

Tadeusz Rokicki
Prezes PZChiO

Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Zarząd Oddziału w Lublinie
ul. Narutowicza 32 a
Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie

Rudolf Steiner
Pianista, organista, kompozytor. Jego pasją jest nauka gry na fortepianie

w sposób niekonwencjonalny.
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Koncert odbędzie się
we wtorek 20 maja 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
Wstęp wolny

„Nie ma jak u mamy”  twierdzi Michał Su
dewicz w piosence Wojciecha Młynarskiego
oraz w międzynarodowym standardzie „I lo
ve you”

Mamo, jesteś zapracowana jak „Pszczółka Maja”

„O Matce pieśń”  śpiewał kiedyś Mieczysław
Fogg, a dzisiaj Staś Iwaszko podobnie my
śli o swojej Mamie

Kocham Cię, Mamo, za to, że pyszne jest to,
co gotujesz. Niektóre kaczki się je, a o niektó
rych śpiewa  „Kaczuchy”, których muzyka
wybrzmiewała na wieczorkach tanecznych

Za Twoją dobroć, wręczam Ci „Pęki białych
róż”, o których opowiada stara piosenka

Kochana Mamo, jesteś niezastąpiona  mówi
Zuzia Sudewicz, czyli „Only you”, jak śpie
wał Elvis Presley

Mamo, dzięki Tobie nabieram pewności do
życia, chociaż nie wszystko widzę, ale dobie
gają mnie dźwięki otoczenia  „Con te partiro”

Mamo, jesteś romantyczna i ciepła, kocham
Cię w przekornym tytule „Walc syberyjski”
Maurice’a Jarre’a z filmu Doktor Żywago

Kochana Mamo, nie zawsze mówisz to, co my
ślisz, ale jednakowo troszczysz się o mnie, mi
mo, że jestem stary wiecheć  „Czy te oczy mo
gą kłamać?” pyta Maciej Parol  muzyka
niech sprawi, żeby się zawsze śmiały

Wyobrażam sobie Ciebie, Mamo, w turbanie,
siedzącą po turecku i palącą shishę. Kocham
Cię za to, że masz usta już zajęte i nie komen
tujesz tego, co ja robię. A jak, żeby Cię w tym
uspokoić, gram „Marsza tureckiego”

Kochana Mamo, gdy czasem jesteś na mnie
zła, to robisz się prawie jak „Różowa pante
ra”, ale i z tym idzie wytrzymać  czyli muzy
ka z filmu o tym tytule

Kochana Mamo, jesteś dla mnie jak „Bossa
nova dżudżu”  chce wyrazić Agata Iwasz
ko  jesteś szybka, zaradna i wszędzie chcesz
zdążyć  w imieniu naszej czwórki dziękuje
my Ci za to

Kochana Mamo, życzę Ci dużo pieniążków,
czyli „Money, money, money” jak śpiewał ze
spół Abba

Mamusiu, miej dla nas zawsze dobre i kocha
ne serce, jak tytuł znanego serialu „Jan Serce”

Kochana Mamo, z każdym z nas z osobna
grasz w duecie, jak Wacław Kisielewski z Mar
kiem Tomaszewskim; to że mamy różne tem
peramenty wcale Ci nie przeszkadza  stwier
dza Patryk Sudewicz  w jego wykonaniu
kompozycja z repertuaru duetu fortepiano
wego Marek i Wacek

Dedykuję Ci również tango „La comparsita”
 pozwalam Ci tańczyć ten taniec z moim Ta
tą po każdym dyżurze

Mamo, „Cancana” tańczymy z Tobą wszyscy
co dzień i przez to Cię kochamy.

Szymon Wójcik natomiast mówi: Kocha
na Mamo, my trzej mężczyźni w domu przy
Tobie jesteśmy jak ułani, dlatego gram Ci
„Przybyli ułani” na zawsze

Sentymentalnym kwiatkiem od naszej trójki
niech będzie utwór „A wszystko te czarne oczy”
Mamo, nie martw się zbytnio, a w uszach
niech Ci zabrzmi kolejna dedykowana Tobie
kompozycja „Chacha”

Kinga Chmielewska prosi swoją Mamę,
by nie miała smutnych oczu jak „Anna Ma
ria” z repertuaru Czerwonych Gitar

Żeby pamiętała, że jestem jej biedroneczką 
gra jej „Biedroneczki są w kropeczki”

I żeby jej słoneczko nigdy nie zachodziło 
„Zachodzi słoneczko”

Kochana Mamo  mówi Kamil Seeuws  tę
melodię zna cały świat, Ty tym bardziej  de
dykuję Ci „Serenadę” Glenna Millera

Płyń przez życie szczęśliwie, nie jak „Titanic”

A z każdego powodu bądź radosna jak tytuł
piosenki „Przetańczyć całą noc” z musicalu
My fair lady

Program koncertu

Rudolf Steiner i młodzi pianiści :

Kinga Chmielewska, Agata Iwaszko, Zuzia Sudewicz
Staś Iwaszko, Maciej Parol, Kamil Seeuws, Michał Sudewicz, Patryk Sudewicz,

Szymon Wójcik

Gościnnie:
Barbara Brzozowska  śpiew

Prowadzenie: Tadeusz Rokicki
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