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Kwartet saksofonowy „SaxoQuatro” powstał w 2013 r.
w Lublinie. Mimo krótkiego stażu zespół posiada bardzo różnorodny
i wszechstronny repertuar m. in.: muzyka poważna, utwory jazzowe,
znane tematy filmowe, muzyka religijna, kolędy.

Kwartet tworzą:
Józef Nikiel – saksofon sopranowy
Agnieszka Dobrowolska – saksofon altowy
Arkadiusz Jaros – saksofon tenorowy
Bogusław Wróblewski – saksofon barytonowy

Usłyszymy tradycyjne polskie kolędy:
• Anioł pasterzom mówił
• Bóg się rodzi
• Bracia, patrzcie jeno
• Do szopy, hej pasterze
• Dzisiaj w Betlejem
• Gdy się Chrystus rodzi
• Gdy śliczna Panna
• Jezus malusieńki
• Lulajże Jezuniu
• Przybieżeli do Betlejem
• Wśród nocnej ciszy

Prelekcję pt.: „Polskie Boże Narodzenie. O obrazie narodzenia
Pana Jezusa w polskich kolędach” wygłosi dr Katarzyna Smyk
 Zakład Kultury Polskiej UMCS

 językoznawca, kulturoznawca, folklorysta – badacz kultury
tradycyjnej i współczesnej

 autorka m.in. książki Choinka w kulturze polskiej. Symbolika
drzewka i ozdób (Kraków 2009)

 zainteresowana obrzędowością polską, tekstami folkloru (głównie
pieśni ludowe), poezją ludową, polskim systemem wartości

 interpretatorka symboliki np. motywu drogi, świętości, ciszy,
dźwięku, ptaków, chleba, muzyki itd. w kulturze polskiej

 zaangażowana w ochronę niematerialnego dziedzictwa kulturowego
regionu i kraju
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PPoollsskkiiee BBoożżee NNaarrooddzzeenniiee..
OO oobbrraazziiee nnaarrooddzzeenniiaa PPaannaa
JJeezzuussaa ww ppoollsskkiicchh kkoollęęddaacchh
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PPrreelleekkccjjaa ddrr KKaattaarrzzyynnyy SSmmyykk

JJóózzeeff NNiikkiieell –– ssaakkssooffoonn ssoopprraannoowwyy
AAggnniieesszzkkaa DDoobbrroowwoollsskkaa –– ssaakkssooffoonn aallttoowwyy

AArrkkaaddiiuusszz JJaarrooss –– ssaakkssooffoonn tteennoorroowwyy
BBoogguussłłaaww WWrróóbblleewwsskkii –– ssaakkssooffoonn bbaarryyttoonnoowwyy



Gdy się Chrystus rodzi,
I na świat przychodzi,
Ciemna noc w jasności
Promienistej brodzi.

Aniołowie się radują,
Pod niebiosy wyśpiewują;
Gloria, gloria, gloria,
In excelsis Deo!
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Koncert i prelekcja odbędą się
w piątek 9 stycznia 2015 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
WWssttęępp wwoollnnyy
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