
Pasjonatta, Pasjonatta,

Znika chandra, znika katar.

Pasjonatta, Pasjonatta,

Z nią piosenka raźnie brzmi.

Choć się szron na głowie zjawił,

I młodości nas pozbawił.

Na gorące noce lata,

Nie ma to jak Pasjonatta.

Wszystkich miło zapraszamy,

Do gorących rytmów tych.

Wszystkich z serca Was witamy,

Do zabawy ZAPRASZAMY !

Już od rana tu śpiewamy,

I radości przeżywamy.

Wszystkich miło zapraszamy,

Do gorących rytmów tych.

I jesienią oraz w zimie,

Czas z nią szybko nam upłynie.

To na czar babiego lata,

Nie ma to jak Pasjonatta.

Słowa- Ewa Michalska
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Zespół Wokalny „PASJONATTA” powstał w czerwcu 2012 roku z ini
cjatywy członków zespołu, pod kierunkiem Aliny Famares. Prowadzi działal
ność artystyczną we współpracy z Domem Kultury RUTA Spółdzielni Miesz
kaniowej „Czuby” w Lublinie.

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

Dotychczasowa działalność „Pasjonatty” 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 „Pasjonatta” 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 „Pasjonatta”

uczestniczy w koncertach kolędowych
wykonując kolędy znane, tradycyjne jak
też pastorałki i kolędy mniej znane.

Repertuar „Pasjonatty” zawiera rów
nież pieśni o charakterze religijnym.

W 2016 roku w ramach Zespołu
powstał duet Alina i Ryszard.

Koncert odbędzie się
we wtorek 6 czerwca 2017 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
WWssttęępp wwoollnnyy
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