
DDoomm KKuullttuurryy
LLuubbeellsskkiieejj SSppóółłddzziieellnnii MMiieesszzkkaanniioowweejj

Barbara Grymuza  śpiewaczka, so
pran liryczny o szerokiej skali, przejawiają
cy skłonności do kolatury. Obdarzona tem
peramentem scenicznym śpiewa i czaruje
publiczność swoim głosem. Absolwentka
Szkoły Muzycznej II stopnia im. Artura Ru
binsteina w klasie śpiewu solowego prof. Iwo
ny Sawulskiej.

Ukończyła również studia pedagogiczne
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
W 1996 roku wyjechała za granicę na zapro

szenie Polonii. Zaśpiewała wiele recitali i koncertów m.in.w Danii, Niem
czech, Wielkiej Brytanii. W 1999 roku w drodze na koncert uległa wypad
kowi, w czasie którego zostal naruszony kręgosłup.W jednej chwili wszyst
kie plany artystyczne zostały przekreślone. Po skomplikowanej operacji
wróciła do życia i ukochanego śpiewu. Każdy jej recital to wydarzenie arty
styczne.

Iwona Sawulska  prof. nadzw., In
stytut Muzykologii KUL, od września 2015
roku dyrektor naczelny Teatru Muzyczne
go w Lublinie, prowadzi działalność estra
dową, bierze udział w prestiżowych koncer
tach i festiwalach, współpracuje z wybitny
mi dyrygentami, orkiestrami symfonicznymi
i chórami.

Działalność artystyczna:
• Współpracowała z Teatrem Muzycznym
ROMA w Warszawie
• Filharmonią Narodową w Warszawie

• Operą Bałtycką w Gdańsku
• Teatrem Muzycznym w Lublinie
• Teatrem im. Wilama Horzycy w Toruniu
• Filharmoniami: Lubelską, Rzeszowską, Łódzką, Zielonogórską, Warmiń

skoMazurską, Katowicką.

• Dokonała nagrań dla Telewizji Polskiej, TV Polonia i Polskiego Radia oraz
nagrała dwie CD:

1. Love and Passion  z muzyką M. de Falli, M. Ponce, J. Siqueira, E. Pał
łasza /z J. Münch/ dla Acte Prealable

2. Freude und Trauer der Liebe  z pieśniami R. Schumanna /z P. Ły
kowskim i J. Münch/ dla KOCH International Poland.
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Lubelski Uniwersytet Drugiego Wieku

Zapisy w dniach 115 września
od poniedziałku do piątku w godz. 15:0019:00

w Domu Kultury LSM

Lubelski Uniwersytet Drugiego Wieku przy Domu Kultury LSM to pro
jekt edukacyjny skierowany do osób w wieku 45+ aktywnych i nieaktyw
nych zawodowo

LUDW:
 kreuje potrzeby rozwoju osobistego w każdym wieku
 dąży do zwiększenia aktywności obywatelskiej osób 45+
 stwarza szansę szybkiego uzupełnienia wiedzy zwłaszcza w zakresie

znajomości języka angielskiego, „oswojenia”multimediów, znajomości praw
obywatelskich, pogłębienia wiedzy ekonomicznej, prawniczej i wzmocnie
nia pozytywnych postaw, propaguje zdrowy, aktyny styl życia,walczy ze ste
reotypami.

Naszą misją jest podnoszenie jakości, zadowolenia z życia i konkuren
cyjności na rynku pracy osób w wieku od 45 lat wzwyż. Pomagamy spełniać
marzenia, realizować pasje, współtworzyć kulturę, zmieniać swoje otocze
nie na lepsze.

Uwierz w siebie!
Potrafisz!

Twórz przyszłość lepszą niż przeszłość!

Kontakt: tel. 534804123 lub 667959060
email drugiwiek@gmail.com

www.domkulturylsm.pl
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Uroczystość i koncert odbędą się
w piątek 11 września 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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W programie:
• godz.18:00 Program działalności LUDW przedstawi dyr. Halina Kobylarz
• godz.18:15 Wystąpienie Moniki Lipińskiej – zastępcy prezydenta Lublina

ds. osób starszych

• Koncert „Miłości czar”
 najpiękniejsze melodie ze świata oper, operetek i musicali

Barbara Grymuza – śpiew
prof. Iwona Sawulska – prowadzenie koncertu

„Libiamo” z opery „Traviata” Giuseppe Verdiego („Pijmy za zdrowie miłości”)
„Graj cyganie, graj”, czardasz z operetki „Perła Tokaju” Freda Raymonda

„Życie na różowo” („La vie en Rose”) – z repertuaru Edith Piaff
„Dziewczęta z Barcelony”, czardasz z operetki „Perła Tokaju” Freda Raymonda

„Upiór w operze" Andrew Loyd Weber
„Amigos para siempre” muz. Andrew Loyd Weber




