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Uwierz w siebie!

Potrafisz!
Twórz przyszłość lepszą niż przeszłość!

„Lubelskie Czaderki”
to zespół tanecznogimna
styczny, który powstał w 2012
roku w Dzielnicowym Domu
Kultury „Węglin”. Zespół
tworzą panie 50+, które lu
bią aktywnie i w ciekawy spo
sób spędzać swój wolny czas,
lubią muzykę i taniec, nowe
wyzwania i zajęcia w grupie.
Ich każdy występ cieszy się
wielką sympatią i aplauzem

publiczności. Z każdym rokiem Zespół podnosi swoje umiejętności i atrak
cyjność pokazów, czego wyrazem są propozycje częstych występów.
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Uroczystość i koncert odbędą się
w piątek 22 września 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
WWssttęępp wwoollnnyy
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W programie:

• wykład wprowadzający dr Urszuli Lewartowicz nt. Jeszcze
nie senior, a już nie młodzież (przyczynek do dyskusji o

zainteresowaniach i potrzebach kulturalnych dorosłych)
W części artystycznej wystąpią:

• ZESPÓŁ PASJONATTA pod dyrekcją Aliny Famares
• LUBELSKIE CZADERKI 50+

Podczas INAUGURACJI będzie można skorzystać z bezpłatnych konsultacji
prowadzonych przez konsultanta medycyny żywienia z Fundacji VALERE
VITA i porad kosmetycznych udzielanych przez Barbarę Dominik, konsultantkę
MARY KEY.

SerdeczniezapraszamywszystkichUCZESTNIKÓWiSYMPATYKÓWLUDW

Zespół Wokalny „PASJONATTA” powstał w czerwcu 2012 roku
z inicjatywy członków zespołu, pod kierunkiem Aliny Famares. Prowadzi
działalność artystyczną we współpracy z Domem Kultury RUTA Spółdziel
ni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

„Pasjonatta” prowadzi również działalność artystyczną na Uniwersyte
cie 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 prezentu

jące 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.




