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Wieczór literacko  muzyczny
z okazji

70lecia Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej
w Lublinie

Zapraszamy

Wojciech Rybicki
Urodził się w Tomaszowie

Lubelskim, pochodzi z Sanoka,
mieszka od 1971 r. we Wło
cławku. Chemik (Uniwersytet
Marii Curie Skłodowskiej
w Lublinie i Studia Podyplo
mowe Politechniki Warszaw
skiej), muzyk (Średnia Szkoła
Muzyczna  Lublin).

Komponuje muzykę kla
syczną i rozrywkową. Wydaw
nictwo Muzyczne „Contra” w Warszawie, a następnie w Nieporęcie w latach
20042011 wydało następujące jego utwory na fortepian: „26 mazurków",
„26 preludiów", 40 walców w dwóch albumach, 30 tang, 15 tang ze słowa
mi pt. „Miłości dzban", „10 etiud", „20 kujawiaków", „10 oberków", „10 po
lek", 10 kolęd ze słowami pt. „Boże Narodzenie  najpiękniejszy czas", „10
marszów", 16 utworów tanecznych pt. „Muzyczne rytmy" oraz miniatury pt.
„Włocławskie opowieści", „Sanockie impresje", „Lubelskie wspomnienia",
„Puławskie fascynacje", „Fantazja hmoll" i „Sonata Fdur". Państwowa
Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Sanoku w 2007 r. wydała płytę z jego utwo
rami pt. „Muzyczne nastroje".

Wojciech Rybicki jest
także autorem tomików
poezji: „Wierszowane ży
cie" wydanego w 2004 r.
i „Wachlarz spojrzeń"
z 2009 r. wydanych przez
Wydawnictwo Expol we
Włocławku, a także tomi
ków „Spotkania z muza
mi" z 2007 r. i „Graffiti
codzienności” z 2011 r.
wydanych przez Miejską
Bibliotekę Publiczną im.
Zdzisława Arentowicza we
Włocławku.
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Koncert odbędzie się
w piątek 13 czerwca 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
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Muzyczne nastroje

Program

Utwory klasyczne

Wiersze: Inwokacja,Próba, Niewiadoma,
Bridge, Laurowy lot
Preludium nr 18 amoll  2 min.
Preludium nr 20 gmoll  3 min.
Preludium nr 5 dmoll  2 min.

Tańce ludowe

Wiersz Piękne są Kujawy
Kujawiak nr 5 hmoll  3 min.
Kujawiak nr 3 gmoll  3 min.
Wiersz Muzyczna Wena
Mazurek nr 9 hmoll  3 min.
Mazurek nr 1 cmoll  2 min.
Wiersz Obertas
Oberek nr 9 cmoll  3 min.
Polka nr 1 Gdur  2 min.
Wiersz Z podróży do Włoch
Taniec włoski 2 min.

Tańce salonowe

Wiersz Walc Des dur Chopina
Walc brillante nr 25 fis moll – 3 min.
Walc nr 11 hmoll  2 min.

Rytmy Ameryk

Limeryki i wiersze satyryczne

Slow fox  2 min.
Swing  2 min.
Dwa tanga – 4 min.
Foxtrot  2 min.
Cza cza  2 min.
Bossa nova –2 min.

Miniatura „Lubelskie wspomnienia” – walc
boston  10 min.
 przed miniaturą wiersz pt. Odrobina uśmie
chu na co dzień

Wiersz z tomiku pt. „Spotkania z mu
zami".

Walc Desdur Chopina

Leciutko i na palcach
Biegną nutki w takt walca
Coraz szybciej i zwiewnie
Coraz milej i śpiewnie

Uczuciowo, z brawurą
Delikatnie wibrują
Dla Delfiny w rozterce
Dał im Chopin swe serce

Rozkołysał się taniec
Swą melodią rozbawił
W takt akordy wirują
W pięciolinii brylują

Nutki słodkie, miłosne
Roztkliwione, radosne
La brillante zabrzmiały
Duszę Mistrza przelały

Znowu tryle powstały
Znów szesnastki pognały
Rozpędziły się takty
Pogoniły za wiatrem

Już dotarły swej mety
Przez minutę niestety
Mesdames et monsieurs
Voila une valse polonais
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