
Zespół „Złoty tabor"
jest zespołem rodzinnym krze
wiącym kulturę romską. Od 9
lat działa przy Tomaszowskim
Domu Kultury. Zespół wystę
puje w kraju i za granicą. Du
żym wyróżnieniem dla arty
stów był udział w operetce
„Baron cygański" w Teatrze
Muzycznym w Lublinie. Ze
spół z przyjemnością udziela
się w akcjach charytatywnych.

Kierownikiem artystycz
nym zespołu jest Małgorza
ta Łukiewicz, a występują
w nim także:
• Sylwia Kazanowska 
główna wokalistka i autorka
opracowań muzycznych
• Andrzej Kazanowski 
wokalista i autor opracowań
muzycznych
• Vanessa Kazanowska 
wokalistka i tancerka
• Jasmina Łukiewicz  wo
kalistka i także tancerka.

W dniu 25 października 2019 r. o godz.
12:00 w Domu Kultury Lubelskiej Spół
dzielni Mieszkaniowej odbędzie sięwyda
rzenie kulturalnoedukacyjne pt. „Dzień
z kulturą romskąw Lublinie” realizowane
dzięki dotacji przyznanej przez Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji w ra
mach „Programu integracji społeczności
romskiej w Polsce na lata 20142020”.
Przedsięwzięcie będzie okazją do nawiąza
nia wzajemnych kontaktów pomiędzy przed
stawicielami społeczności romskiej i pol
skiej młodszego i starszego pokolenia,
wzmacniania już istniejących więzi oraz
poznania tradycji i obyczajów romskich.

Podczas wydarzenia zostanie przed
stawiona prezentacja nt. życia i twórczości
Bronisławy Wajs („Papuszy”)  słynnej po
etki romskiej piszącej w języku romskim,
której wiersze były tłumaczone i publiko
wane przez takich polskich poetów, jak Ju
lian Tuwim oraz Jerzy Ficowski. Zostanie
równieżwygłoszona prelekcja o Bronisła
wie Wajs – niezwykłej romskiej kobiecie,
która była świadkiem najbardziej drama
tycznych dla społeczności romskiej wyda
rzeń ubiegłego stulecia. Prelekcja stanie się
okazją do rozmowy nt. tragicznego losu tej
społeczności w XX wieku. Dodatkowo dzie
ci zaprezentują wybrane wiersze poetki.
Kolejnym elementem jest pokaz prezenta
cji multimedialnej pt. „W kręgu kultury
romskiej” przygotowanej przez Stowarzy
szenie „ROM”, która przybliży kulturę, tra
dycję i zwyczaje charakterystyczne dla spo
łeczności romskiej. Przedsięwzięcia uświet
niąwystępy zespołów muzycznych „Złoty
Tabor” oraz „Bahtałe Roma”, które zapre
zentują muzykę, wykorzystującą motywy
wywodzące się z tradycji romskich.

Celem wydarzenia jest wzrost inte
gracji społeczności romskiej z nieromską
w Lublinie oraz zwiększenie edukacji oby
watelskiej i kulturowej uczniów poprzez
przedstawienie kultury romskiej.
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Dzień z kulturą romską w Lublinie

Prezentacja i KONCERT

Miasto LUBLIN oraz Stowarzyszenie ROM
serdecznie zapraszają na



Koncert odbędzie się
w piątek 25 października 2019 r. o godz. 12.00

w sali widowiskowej Domu Kultury LSM
w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29, www.domkulturylsm.pl

WWssttęępp wwoollnnyy

Zespół Bachtałe Roma
powstał w 2012 roku. Ma za so
bą liczne koncerty zarówno za
granicą, jak i w Polsce. W kra
ju koncertował w lubelskich do
mach kultury oraz Okoliczno
ściowych wydarzeniach mu
zycznych. Posiada wieloletnie
doświadczenie sceniczne. Ostat
nio występowałw gmachu Te
atru Muzycznego w Lublinie na
DzieńKultury Romów.

Jan Jano Krzyżanow
ski  artysta muzyk. Posiada
wieloletnie doświadczenie mu
zyczne w klasie gitary. To nie
odkryty talent, grający z wiel
ką pasją i zaangażowaniem. Od
lat doskonalił swój warsztat od

najlepszych liderów cygańskiej
sceny. Jego muzyka jest pełna
wrażliwości, zakrawa o wielo
raką stylistykę z całego świata.

Ewa Anna Zając  pseu
donim artystyczny Miranda,
absolwentka warsztatów jazz
muzyka estradowa. Od paru lat
odtwórczyni także muzyki rom
skiej. Autorka tekstów piose
nek. Koncertowała w domach
kultury zarówno w Lublinie,
jak i innych miastach polskich.

Gościnnie wystąpi Tade
usz Galec  pasjonat muzyki
rozrywkowej, solista o ciepłym
głosie oraz wieloletni gitarzysta.
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W programie wydarzenia:
 Hymn romski

 Prezentacja multimedialna „W kręgu kultury romskiej”
 Występ zespołu „Bahtałe Roma”

 Prezentacja oraz prelekcja nt. życia i twórczości
poetki romskiej Bronisławy Wajs „Papuszy”
 Prezentacja artystyczna wierszy „Papuszy”

 Występ zespołu „Złoty Tabor”

Miasto LUBLIN oraz Stowarzyszenie ROM
serdecznie zapraszają na




