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PIAF, GRECO,
AZNAVOUR

YAGA  Jadwiga Kowalik
Koncert w ramach cyklu „Yaga w repertuarze...”
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Lata sześćdziesiąte ubie
głego stulecia to czas wiel
kości francuskiej piosenki.
Przypomnijmy nazwiska:
Edith Piaf, Juliette Gréco,
Yves Montand, Jacques Brel,
belgijski piosenkarz, bard
i kompozytor, Charles Azna
vour, Gilbert Becaud.

Do dziś zapewne starsi
melomani chętnie słuchają
tamtych piosenek przypo
minających im miniony czas
młodości, a młodym poka
zując, jak się dawniej śpie
wało nad Sekwaną. W tam
tych piosenkach znakomi
ty był i tekst, i muzyka,
i wykonanie.



„Yaga w repertuarze...
PIAF, GRECO, AZNAVOUR”
to kolejna propozycja artystki Yagi Ko
walik koncertu piosenek największych
osobowości francuskiej estrady.

To także kolejny koncert prezento
wany w ramach cyklu „Yaga w repertu
arze...”

Największe przeboje trójki wielkich
francuskich interpretatorów takie jak:
Milord, La vie en rose czy La Boeme,
przenoszą widzów w świat niepowta
rzalnej atmosfery artystycznego Paryża.

Na akordeonie, podobnie jak w po
przednich koncertach, towarzyszy arty
stce Walentyn Dubrowskij.

Jadwiga Kowalik – Yaga, zwią
zana z Teatrem Essaion w Paryżu jest
absolwentką Akademii Muzycznej w Kra
kowie, stypendystką prestiżowego pa
ryskiego „Conservatoire Mobel" prowa
dzonego przez Alice Dona.

Artystka z sukcesami swoje kon
certy prezentowała w całej Polsce, a tak
że na scenach Paryża i Nowego Jorku.

W Domu Kultury LSM słuchaliśmy
jej w koncertach piosenek Juliette Gre
co i przebojach charyzmatycznej oso

bowości estrady francuskiej Édith Piaf,
a obecnie usłyszymy również w reper
tuarze Charlesa Aznavoura.

Walentyn Dubrowskij, multiin
strumentalista (fortepian, akordeon,
melodika, gitara, bas), akompaniator,
aranżer. Ukończył Wydział Muzykolo
gii Państwowego Konserwatorium im.
Piotra Czajkowskiego w Kijowie. Od
1993 roku mieszka w Krakowie, gdzie
pracuje z wieloma artystami i zespoła
mi artystycznymi. W Domu Kultury LSM
występował z zespołem „Cygańskie cza
ry”, zespołem „Hamesh”, prezentują
cym muzykę żydowską, i jako akompa
niator Yagi Jadwigi Kowalik w koncer
tach piosenki francuskiej Juliette Greco
Parlez moi d’amour Mów do mnie o mi
łości, La vie en rose z piosenkami Édith
Piaf, a z Eleną Rutkowską i Jurijem To
karem wystąpił w koncertach: Rosyj
skie sentymenty Agnieszki Osieckiej,
Ach, Odessa  Perła Morza Czarnego
oraz Dumki kozackie, pieśni ukraińskie.
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Koncert odbędzie się
w piątek 6 listopada 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

BBiilleett 1100 zzłł

PIAF, GRECO,
AZNAVOUR

YAGA  Jadwiga Kowalik
Koncert w ramach cyklu „Yaga w repertuarze...”

akordeon, aranżacja  Walentyn Dubrowskij
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