
Zespół Wokalny „PASJONATA” powstał w czerwcu 2012 roku z ini
cjatywy członków zespołu, pod kierunkiem Pani Aliny Zwolak. Prowadzi dzia
łalność artystyczną we współpracy z Domem Kultury RUTA Spółdzielni Miesz
kaniowej „Czuby” w Lublinie.

„Pasjonata” prowadzi również działalność artystyczną na Uniwersytecie
Drugiego Wieku prezentując swój program artystyczny z różnych okazji.

Dotychczasowa działalność „Pasjonaty” to:
 uczestnictwo w obchodach Dni Seniora,
 występy z różnych okazji na Uniwersytecie Drugiego Wieku.
 koncerty podczas akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 występy w domach kultury,
 koncerty na festynach,
 udział w "Nocy Kultury",
 w ramach wolontariatu zespół umila śpiewem życie mieszkańców do

mów opieki społecznej,
 w czerwcu 2015 roku zespół brał udział w ogólnopolskim przeglądzie

zespołów w Warszawie.
W roku 2014 „Pasjonata” otrzymała puchar Prezydenta miasta Lublina.
Repertuar zespołu to piosenki o charakterze rozrywkowym prezentujące

różne style muzyczne np. country, twist, rock and roll, polka, tango, walc, samba.
W okresie kolędowym Pasjonata uczestniczy w koncertach kolędowych

wykonując kolędy znane, tradycyjne jak też pastorałki i kolędy mniej znane.
Repertuar Pasjonaty zawiera również pieśni o charakterze religijnym.
W czasie koncertu zespół przedstawi kolędy:
 Betlejemskie Pole
 Chwalcie Dziecinę
 Biała Ziemia
 Cieszmy Się
 Cicha Noc
 Narodził Się Jezus Chrystus
 Kolęda Dla Nieobecnych.

Koncert odbędzie się
w piątek 15 stycznia 2016 r. o godz. 17.00

w sali widowiskowej Domu Kultury LSM
w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29

www.domkulturylsm.pl
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LUBELSKI UNIWERSYTET
DRUGIEGO WIEKU

Międzpokoleniowy koncert kolęd
W programie:

Koncert kolęd  m.in. usłyszymy kolędy Boży blues, Stara kolęda, Pan
niebios, Nie było miejsca dla ciebie, Betlejemskie Pole, Betlejemskie Pole,

Chwalcie Dziecinę, Biała Ziemia, Cieszmy Się, Cicha Noc, Narodził Się Jezus
Chrystus Kolęda Dla Nieobecnych

Wystąpią: Zespól PASJONATA pod kierunkiem Aliny Zwolak,
studenci Wydziału Artystycznego Jazz i Muzyka Estradowa

pod kierunkiem Magdaleny Stopy
Opłatek i spotkanie noworoczne uczestników LUDW
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Lubelski Uniwersytet Drugiego Wieku

Zapisy na II semestr w dniach 812 lutego
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: lub 667959060
email drugiwiek@gmail.com

www.domkulturylsm.pl
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