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ČČaaččii VVoorrbbaa (czaczi worba) to jeden z najbardziej
uhonorowanych za granicą polskich wykonawców ostat
nich kilku lat, wyróżniony polskim „„FFoollkkoowwyymm FFoonnooggrraa
mmeemm RRookkuu”” oraz brytyjskim tytyłem „„SSoonngglliinneess'' TToopp ooff
tthhee WWoorrlldd AAllbbuumm””. Lubelska grupa specjalizuje się w aku
stycznej fuzji muzyki cygańskiej, karpackiej, bałkańskiej,
jazzu oraz innych gatunków, wykonywanej na tradycyj
nych akustycznych instrumentach. Zaskakują błyskotli
wymi połączeniami w stylu „bałkańskiego twista”, czy
„rumuńskiego rock'n'rolla”.

Ze swoją charyzmatyczną wokalistką i wirtuozką
skrzypiec MMaarriiąą NNaattaannssoonn, która jako 15latka porzuciła szkołę muzyczną i rodzinny dom,
udając się w góry w poszukiwaniu żywej muzyki cygańskiej i karpackiej, Čači Vorba odnio
sła w ciągu ostatnich kilku lat duży europejski sukces. Zachodnioeuropejska prasa gatun
ku worldmusic okrzyknęła grupę mianem «jednego z najdoskonalszych i najbardziej dy
namicznych zespołów folkowych z Europy Wschodniej» ostatniego czasu, zaś berlińska re
edycja ich debiutu płytowego «True Speech» (Oriente Musik, 2010) otrzymała m.in.
««NNaaggrrooddęę NNiieemmiieecckkiicchh KKrryyttyykkóóww FFoonnooggrraaffiicczznnyycchh»», ««SSoonngglliinneess'' TToopp ooff tthhee WWoorrlldd CCDD»»
(Wielka Brytania), ##88 ««WWoorrlldd MMuussiicc CChhaarrttss EEuurrooppee»», szwedzką ««LLiirraa GGiillllaarr»». Portal
Folk24.pl zaliczył krążek do 1100 nnaajjwwaażżnniieejjsszzyycchh ppoollsskkiicchh aallbbuummóóww ffoollkkoowwyycchh mmiinniioonneejj ddee
kkaaddyy. Nowy album «Tajno Biav — Secret Marriage» (Oriente Musik, 2011) spotykał się
z entuzjastycznym przyjęciem dziennikarzy i fanów z Europy i Ameryki. Čači Vorba ma na
koncie ponad 250 koncertów w 14 krajach. Čači Vorba ma na koncie prawie 400 koncertów w
19 krajach. W ubiegłym roku grupa debiutowała m.in. w Wlk. Brytanii na legendarnym festiwalu
WOMAD, utworzonym ponad 25 lat temu z inicjatywy słynnego artysty Petera Gabriela. Koncert
ten transmitowany byłprzez radio BBC3.



Piotr Majczyna
 bouzouki, mandola, gitara, śpiew

MMAARRIIAA NNAATTAANNSSOONN jest «znakiem firmo
wym Čači Vorba»*. Utalentowana wokalistka i wir
tuoz skrzypiec, przez niektórych określana mianem
«najbardziej rozpoznawalnego głosu polskiej sce
ny folkowej ostatnich kilku lat», jest współzałoży
cielką i solistką grupy Čači Vorba. Obok znajomo
ści bogatego repertuaru pieśni tradycyjnych, Ma
ria jest również autorką tekstów pieśni w języku
romskim, zarejestrowanych ostatnio przez zespół
na albumie Tajno Biav – Secret Marriage. Opo
wiadają one o miłości, Bogu, poszukiwaniu utra
conych korzeni oraz pozycji kobiety w tradycyjnych
społecznościach. Jej silny, charyzmatyczny głos,
gorąco przyjmowany przez międzynarodową pu
bliczność oraz silne oddanie muzyce rysują obraz
niezwykłego wschodnioeuropejskiego artysty.

W ciągu zaledwie kilku lat aktywności sce
nicznej zdążyła nagrać 5 dobrze przyjętych albu
mów CD, zostać laureatką największego polskiego
konkursu muzyki folkowej (Festiwal Polskiego Ra
dia «Nowa Tradycja», 2006 r. z zespołem Čači Vor
ba), otrzymać tytuł «młodej lubelskiej artystki ro
ku» w konkursie «Żurawie 2009», a także zagrać
kilkaset koncertów w wielu krajach.

Pochodzi z rodziny o wielopokoleniowej tra
dycji muzycznej. Formalną edukację muzyczną roz
poczęła w wieku 6 lat, ale ze względu na muzykę
tradycyjną mając 15 lat przerwała naukę i wyjecha
ła w Karpaty. Tam nauczyła się setek melodii i pie
śni w dziesiątkach języków i dialektów, jakie odna
leźć można na ogromnym, wielokulturowym ob
szarze Karpat. W trakcie kilkuletniej wędrówki
w poszukiwaniu żywej muzyki podpatrywała swo
ich pierwszych mistrzów – naturszczyków, grała

z wieloma znanymi muzykami i zespołami. Miesz
kając przez prawie rok w romskiej osadzie w Czar
nej Górze, nawiązała przyjaźń i współpracę z Tere
są Mirgą i zespołem Kałe Bała. Dziś jej charakte
rystyczny, mocny głos oraz niekwestionowana
wirtuozeria w grze na instrumentach smyczkowych
zachwycają zarówno romską, jak i nieromską pu
bliczność.

*  cytaty z artykułów prasowych

Śpiewa niemal od niechcenia, po prostu, gło
sem niezwykle silnym, niesamowicie czystym, cha
ryzmatycznie, wzruszająco, naturalnie i szczerze.
Jej wokal nie ma słabych stron. Podejrzewam, że
zawarła pakt z diabłem.
Wojtek Nowak, edinburgh.com.pl (recenzja kon
certu)

W osobie wokalistki i skrzypaczki kryje się
młodzieńcza świeżość, uzupełniona kobiecą pew
nością siebie i muzyczną niezależnością. Jest obec
nia uznawana za wschodzącą gwiazdę polskiej sce
ny folkowej. I słusznie!
CCaatthhrriinn AAlliisscchh,, FFoollkkeerr,, NNiieemmccyy ((rreecceennzzjjaa ""SSzzcczzeerreejj MMoowwyy""))

Wokalistka, która z pełną swobodą porusza
się zarówno w repertuarze pieśni rumuńskich jak
i bułgarskich, starannie i z wdziękiem posługując
się wibrującymi ornamentami. Ma jasny, elastycz
ny głos, którym upiększa melodie utworów. Maria
Natanson to nie tylko śpiewaczka. Jest również wy
bitną skrzypaczką, umiejętnie dostosowującą spo
sób gry do rumuńskich i bułgarskich niuansów sty
listycznych.
MMaattttiiee PPooeellss,, RRaaddiioo 66,, HHoollaannddiiaa ((rreecceennzzjjaa ""TTaajjnnoo BBiiaavv""))

Nawet w Rumunii ciężko znaleźć kogoś, kto
tak osobiście, przekonywująco i z pasją interpre
tował by stare pieśni lautarów z podmiejskich ta
wern oraz pieśni ludowe Wołoszczyzny.
GGrriitt FFrriieeddrriicchh,, MMDDRR FFiiggaarroo,, NNiieemmccyy ((rreecceennzzjjaa ""TTaajjnnoo

BBiiaavv""))
O wyborze laureata w każdej z czterech kate

gorii (słowo, obraz, dźwięk, animator kultury) de
cydowało jury złożone z artystów i dziennikarzy. 
Głosując na jedną osobę, miałem poczucie, ze krzyw
dzę inną, równie twórczą  mówił (...) Jarosław Ko
ziara, jeden z jurorow nagrody.  Jedynie w stosun
ku do dwójki laureatow, Marii Natanson i Tomka
Bazana nie mam wątpliwości, że daleko wyprze
dzili swych konkurentów.

JJaarroossłłaaww KKoozziiaarraa,, KKuurriieerr LLuubbeellsskkii((oo NNaaggrrooddzziiee

KKuullttuurraallnneejj ""ŻŻuurraawwiiee 22000099""))

Koncert odbędzie się
we wtorek 29 marca 2016 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 dom.kultury@spoldzielnialsm.pl
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Rafał Gontarski
 akordeon

Robert Brzozowski
 kontrabas

Stanisław Siedlaczek
 instrumenty perkusyjne

 śpiew, skrzypce,
kabak keman




