
Urodziłem się na Ukrainie w ob
wodzie charkowskim koło miastecz
ka Kupjansk. Ukończyłem fizykę na
Uniwersytecie Dniepropietrowskim,
a następnie Wydział Sztuki Estrado
wej na uczelni artystycznej. W czasie
studiów śpiewałem w amatorskim ze
spole ludowym „Dnieprianie", które
go występy zawsze były na bardzo wy
sokim poziomie. Koncertowaliśmy
zarówno w kraju, jak i za granicą, m.in.
w Kanadzie i Francji. Po ukończeniu
studiów na Wydziale Estradowym
pracowałem jako nauczyciel śpiewu
i solista estradowej orkiestry akade
mickiej „ViaDuk". Występując na róż
nych koncertach, byliśmy razem z tą
orkiestrą wizytówką miasta Dniepro
pietrowsk. W tym samym czasie pra
cowałem także jako kierownik klubu
studenckiego w Akademii Celnej,
gdzie prowadziłem grupę wokalną
i zajmowałem się organizacją kon
certów oraz wszelkich imprez arty
stycznych.

W tym okresie koncertowałem
też wielokrotnie w różnych miastach
Ukrainy, takich jak Kijów, Charków,
Lwów, i Rosji  Moskwa, Tuła, Brańsk,
Soczi. Przez ponad 10 lat ćwiczyłem
swój głos pod kierunkiem najlepszych
dniepropietrowskich nauczycieli. Spę
dziłem i spędzam nadal wiele godzin
na samokształceniu i doskonaleniu
moich umiejętności wokalnych.
W swoim repertuarze posiadam ukra
ińskie i rosyjskie utwory ludowe oraz
pieśni Bułata Okudżawy. Oprócz te
go zawsze na koncertach wykonuję
piosenki włoskie i klasyczne arie.
Od 2010 roku mieszkam w Polsce.
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Koncert odbędzie się
w poniedziałek 30 września 2019 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

Aleksander Jewsiejew zaśpiewa dla Państwa słynne

ballady ukraińskie i rosyjskie, pieśni Bułata Okudżawy

oraz pieśni z repertuaru Chóru Aleksandrowa m.in.:

Modlitwa, Matko moja ja wiem, Kałakolczik, Biełyje rozy,

Kalinka, Oczy czarne, Trojki dwie, To były piękne dni,

Suliko, Brodiaga, Katiusza, Smuglanka, Pust wsiegda bu

diet sołnce i inne…

Zaśpiewamy razem

po rosyjsku, ukraińsku i polsku
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