
Co śpiewamy?

Jako że jesteśmy harcerzami, to wykonujemy utwory

z kategorii piosenek harcerskich, turystycznych, patrio

tycznych i religijnych. Ponieważ lubimy wyzwania, po

dejmujemy się eksperymentowania z aranżacją również

utworów muzyki współczesnej.

Co tu pisać, najlepiej nas po prostu posłuchać :)

KONCERT patriotycznocharytatywny
z okazji obchodów Święta Niepodległości

Koncert charytatywny dla Zosi chorej na chorobę neurologiczną

HHAARRCCEERRSSKKII ZZEESSPPÓÓŁŁ MMUUZZYYCCZZNNYY

ARSE



Czuwaj!
Jesteśmy Harcerskim Muzycz

nym Zespołem "Arse" tworzonym
przez harcerki i harcerzy, członków
i byłych członków Związku Harcer
stwa Rzeczypospolitej.

Działamy już 5 lat i właśnie
w kwietniu obchodzimy swoje uro
dziny.

Początkowo zespół został sfor
mowany w celu oprawy muzycznej
Mszy Świętej rozpoczynającej piel
grzymkę do Rzymu na kanonizcję Ja
na Pawła II, lecz po tym wydarzeniu
pojawił się pomysł zawiązania stałe
go składu.

Założycielem zespołu był Domi
nik Mazur, obecny lider, który zebrał
garstkę muzykalnych osób z lubel
skich drużyn.

Pierwsze miesiące prób upływa
ły bardzo spokojnie w towarzyskiej
atmosferze. Po dwóch latach stwier
dziliśmy, że skoro jest potencjał, chce
my iść dalej. W ten sposób w profe

sjonalnym studio nagraliśmy wyko
nania dwóch piosenek, które można
odsłuchać na YouTube.

W kolejnych latach nasz reper
tuar poszerzał się. Zaczęliśmy też
śpiewać na ślubach znajomych har
cerzy, a później także osób spoza har
cerstwa.

Naszą stałą inicjatywą i niejako
znakiem rozpoznawczym jest kon
cert patriotyczny z okazji święta 11
Listopada. Przez 3 lata występowa
liśmy na Placu Litewskim w ramach
obchodów miasta Lublin. Dwa kolej
ne koncerty daliśmy w bardziej ka
meralnych miejscach w zamkniętych
przestrzeniach, co także miało swój
klimat i pomogło w podwyższeniu
poziomu wystąpień.

Tym razem koncert patriotycz
ny nabierze większego znaczenia,
ponieważ będzie to również kon
cert charytatywny dla Zosi chorej
na chorobęneurologiczną.
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Koncert odbędzie się
w sobotę23 listopada 2019 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
NNaa kkoonncceerrcciiee bbęęddzziiee mmoożżnnaa wweesspprrzzeećć ppiieenniięężżnnąą zzbbiióórrkkęę ddllaa ZZoossii KKuuss..

JJeesstt ttoo ddllaa nnaass bbaarrddzzoo wwaażżnnee wwyyddaarrzzeenniiee,, ddllaatteeggoo cchhcceemmyy ssppęęddzziićć tteenn cczzaass ww jjaakk
nnaajjwwiięękksszzyymm ggrroonniiee!!

W programie usłyszymy:
Rzeka historii  autor nieznany, Ptaki ptakom  sł. Zbigniew Frankiewicz, muz.

Zbigniew Kocój, Dziś idę walczyć, Mamo  sł. Józef Szczepański ps. „Ziutek", Walczyk 
Lilu & Maleo Reggae Rockers z płyty „Panny wyklęte", Kolęda warszawska  sł. Stanisław
Baliński, muz. Zbigniew Preisner, Miasto 44  sł. Zofia Jaworowska, muz. Paweł Lucewicz,

Epitafium dla majora „Ognia"  sł. i muz. Andrzej Kołakowski, Major Ponury  autor
nieznany, Dziewczyna z granatem  sł. Bożena Kraczkowska, muz. Bartosz Chajdecki,

Szara piechota  Leon Łuskino, Ostatni list  sł. i muz. Lech Makowiecki, O mój rozmarynie
 autor nieznany, Kujawiak partyzancki  Jadwiga Lenartowicz, Rozkwitały pąki białych
róż  autor nieznany, Noc  Ania Brachaczek, Darek Malejonek z płyty „Panny wyklęte",

Pieśń Kronika  Marek Grechuta, A my nie chcemy  sł. Jacek Kaczmarski, muz. Przemysław
Gintrowski, Piosenka o Wojtku  sł. Marika, muz. Maleo Reggae Rockers,

Ojczyzno ma  ks. Karol Dąbrowski, Nadzieja  sł. i muz. Jan Pietrzak,




