
Zespół STANDARD BRASS BAND istnieje już 20ty rok. Wokalistami
zespołu są Agnieszka Dobrowolska oraz gitarzysta Mariusz Wrona. Orkiestra
akompaniowała również: Danucie Błażejczyk, Małgorzacie Kożuchowskiej
oraz artystom Teatru Muzycznego w Lublinie.

Repertuar grupy obejmuje przeboje polskiej i światowej muzyki
rozrywkowej, znane tematy filmowe oraz standardy muzyki jazzowej.

www.standardbrassband.eu BBOODDOO
wwśśrróódd ggwwiiaazzdd
w wykonaniu zespołu Standard Brass Band

z solistami Agnieszką Dobrowolską i Mariuszem Wroną

Koncert największych przebojów
dwudziestolecia międzywojennego

Prowadzenie Ewa Hadrian
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Joanna
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Mariusz Wrona Bogusław Wróblewski Marek Ziarkowski

Wojciech Durak Arkadiusz Jaros Mieczysław Pawelec

Jarosław Goś Kamil Wróblewski Rafał Maruszak



Koncert odbędzie się
w poniedziałek 30 stycznia 2017 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

w wykonaniu zespołu Standard Brass Band
z solistami Agnieszką Dobrowolską i Mariuszem Wroną

Koncert największych przebojów
dwudziestolecia międzywojennego

Ach, jak przyjemnie / Ada to nie wypada / Baby, ach te baby / Bo to sięzwy
kle tak zaczyna / CałujęTwojądłoń, madame / Czy pani mieszka sama / Do
branoc, oczka zmruż / Ja się boję sama spać / Jużnie zapomnisz mnie / Już
taki jestem zimny drań / Miłość Ci wszystko wybaczy / O key! / Rafałek,
jeszczekawałek/Sexappeal/Trudno utworyktórewykonywalitacyartyści jak:
ZulaPogorzelska,HankaOrdonówna,MieczysławFogg i EugeniuszBodo

W programie usłyszymy przeboje:

Prowadzenie Ewa Hadrian

BBOODDOO
wwśśrróódd ggwwiiaazzdd

Najnowsze publikacje o Eugeniuszu Bodo

Ewa Hadrian – polonista (KUL), bi
bliotekarz (starszy kustosz Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopa
cińskiego w Lublinie), bibliolog i bibliofil
(członek Lubelskiego Towarzystwa Miło
śników Książki), popularyzatorka literatu
ry i czytelnictwa; wieloletni współpracow
nik Radia Lublin (autorka m.in. kilkuset
felietonów radiowych emitowanych w cy

klu „5 minut z książką”), współautorka telewizyjnego programu
kulturalnego „Afisz” (TVP Lublin). Autorka m.in. publikacji Sa
muela Tyszkiewicza sztuka pięknej książki, Lublin 2011.
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