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przygotowany przez uczniów

Szkoły Muzycznej YAMAHA w Lublinie

Koncert kolęd
i utworów świątecznych

Zapraszamy

Natalia Wawrzyńczyk

Wyjątkowo utalentowana 10latka, która ma na
swoim koncie wygrane w największych lubelskich
konkursach piosenki, a także występy w znanych
programach telewizyjnych. Laureatka Konkursu
Piosenki „Śpiewać każdy może'' 2013 (Janów Lu
belski), a także Międzywojewódzkiego Festiwalu
Piosenki Angielskiej. W minionym 2015 roku zdo
była pierwsze miejsce na XXI Festiwalu Piosenki
Dziecięcej i Młodzieżowej „Białe 2015'' oraz, o czym
jest nam niezmiernie miło poinformować, otrzy
mała tytuł „Superdiament 2015” w plebiscycie
„Diamenty Lublina” za wykonanie utworu „Dłoń”.
Mimo tak wielu nagród, Natalia pozostaje skromną
i uroczą dziewczynką!

Kinga Skoczylas

Uczennica naszej Szkoły już od 3. lat! Pod okiem
Agnieszki Wiechnik kształci swój głos, a efekty ich
pracy często zapierają dech w piersiach. Swoją
muzyczną przygodę rozpoczęła od wygranej
w programie „Mini Szansa na Sukces”. Jej głosu
posłuchać można także w na płycie zespołu folko
wego „Mała Rokiczanka”. Do jej ostatnich sukce
sów należy nagranie utworów w języku angielskim
i niemieckim do projektu edukacyjnego „Innowa
cyjna szkoła szkołą przyszłości”. Towarzyska
i przesympatyczna osoba!

Magda Mokrosz

Charyzmatyczna Magda urzeknie niejedną osobę!
Mimo młodego wieku Magda zdobyła już tytuł
„Diament Lublina 2014” za wykonanie piosenki
„Cała doskonała”. Ma na swoim koncie także inne
sukcesy. W 2013 roku zdobyła wyróżnienie na
Wojewódzkim Konkursie Piosenki „Jesienne Nut
ki”, a w 2014 roku kolejne wyróżnienie – tym ra
zem na Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Dziecię
cej i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik”. Czekamy
na jej kolejne sukcesy i zapraszamy do wysłucha
nia tym razem w świątecznym repertuarze.



Koncert odbędzie się
w sobotę 16 stycznia 2016 r. o godz. 16.00

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

www.domkulturylsm.pl
Wstęp wolny

Keyboard:
Agata Bartnicka
Adaś Bartnicki
Maja Bieńkowska
Pola Bieńkowska
Wojciech Czarnota
Julia Czepiżak
Oskar Grochowalski
Ula Kuśpit
Julia Majsiak
Igor Namedyński
Adam Sadowski
Urszula Semeniuk
Adrian Tomasik
Maja Zawiązałek
Kasia Żurek

Gitara:
Hubert Tomasik
Kuba Janczarek
Filip Musiałowski
Konrad Goliszek
Jakub Skrobowski
Mikołaj Rzążewski

Wokal:
Amelka Bakalarz
Julia Czepiżak
Monika Kalisiewicz
Martyna Kowalczyk
Alicja Krzywicka
Ula Kuśpit
Martyna Leszcz
Emilia Machowska
Marcin Gap
Magda Mokrosz
Patrycja Pudło
Justyna Paździor
Marta Płucisz
Klaudia Polańska
Iwona Raszewska
Julia Samek
Kinga Skoczylas
Dominika Sobiesiak
Dominika Trojak
Natalia Wawrzyńczyk
Wiktor Żurek

Szkoła Muzyczna YAMAHA w Lublinie
powstała w 2010 roku z miłości do muzyki. Nie
ma u nas miejsca na nauczycielski terror i godzi
ny spędzone na beznamiętnym ćwiczeniu niezro
zumiałych utworów. Nasi nauczyciele kochają to,
co robią, i podczas zajęć starają się zarazić tym
uczniów. Jak pokazuje doświadczenie – z sukcesem.

Podopieczni Szkoły z powodzeniem radzą sobie na małych i dużych scenach. Są
laureatami konkursów szczebla wojewódzkiego i ogólnopolskiego (np.„Diamenty
Lublina”, „Wygraj Sukces"), biorą udział w programach telewizyjnych.
Szkołę Muzyczną YAMAHA w Lublinie założył Piotr Mach – pierwszy trębacz Fil
harmonii Narodowej, a także muzyk, który nagrał ścieżki dźwiękowe, m.in. do fil
mów Pianista, Różyczka, Kochaj i tańcz. W swojej długiej karierze współpracował
z artystami takimi jak Kayah, Krzysztof Penderecki, Wojciech Kilar czy zespołem
Yes. Do dziś nieustannie występuje podczas licznych koncertów, a jednocześnie
osobiście uczy w naszej szkole gry na trąbce.

Szkoła korzysta z systemu YAMAHA Szkoła Muzyczna i jest jedną ze 130 placówek
tego typu w Polsce. Nasze podejście do edukacji muzycznej oparte jest o zasadę:
„Nie ma ludzi niemuzykalnych. Są tylko nieodkryte talenty". Najważniejsza jest
dla nas chęć rozwoju muzycznego podopiecznych, dlatego w ich imieniu serdecz
nie zapraszamy na wyjątkowy Koncert kolęd przygotowany na zakończenie seme
stru.
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W Koncercie wystąpią solo, w duetach oraz jako zespół:
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