
ZAPROSZENIE

W Europie  
ze ″Śląskiem″

Andrzej Bartkowski i Andrzej Hulewicz 
Prezesi MCC Mazurkas zapraszają

MCC Mazurkas  
Conference Centre & Hotel
ul. Poznańska 177 
Ożarów Mazowiecki

KONCERT ZESPOŁU ŚLĄSK

6 KWIETNIA 2019 R.  
GODZ. 17:00



PARTNERZY WYDARZENIA

ORGANIZATOR

PATRONI MEDIALNI

to koncert, w którym barwna prezentacja pieśni i tańców 
charakterystycznych dla kręgu państw Unii Europejskiej 

ukazana jest na tle najpopularniejszych, polskich utworów 
ludowych z repertuaru Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. W pro-
gramie prezentowane są stylizowane stroje ludowe regionów 

z Polski i Europy. W koncercie znajdują się m.in. utwory:  
„Athina”, „Berliner Luft”, „Greensleeves”, „O sole mio” oraz 

„La Montanara”. Tancerzy natomiast podziwiać można  
w „Tańcach irlandzkich”, „Tańcach węgierskich”, „Tań-

cach słowackich” czy też w oryginalnej i niepowtarzalnej 
greckiej „Zorbie”. Utwory te tradycyjnie wykonywane są jako 

prezent artystyczny na koniec koncertów w wielu krajach. 

Zaproszenie ważne dla 2 osób. Miejsca nienumerowane. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.  
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa przez formularz na stronie: www.forumhumanummazurkas.pl/formularz-xxxix

Osoby, które chciałyby skorzystać z transportu muszą zaznaczyć to przy potwierdzeniu obecności. Autokar odjedzie o godz.16:15 z parkingu  
przed Teatrem Dramatycznym (PKiN). Transport powrotny 20 min. po zakończeniu koncertu.

MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel    , ul. Poznańska 177, Ożarów Mazowiecki. Parking bezpłatny.

to instytucja kultury prowadząca szeroką
działalność artystyczną, kultywująca tradycję  
narodowego dziedzictwa oraz promująca polską 
twórczość ludową i narodową. Zespół posiada 
bogaty repertuar koncertowy, który obejmuje pro-
gramy galowe, wokalno-instrumentalne, edukacyjne, 
a także niepowtarzalne widowiska. Przedstawiamy 
Państwu program w profesjonalnym wykonaniu  
ponad stuosobowego składu artystycznego  
Zespołu: chóru, baletu i orkiestry.

W EUROPIE ZE „ŚLĄSKIEM”

PATRONAT 
HONOROWY

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK”  
im. Stanisława Hadyny

PROWADZENIE: Andrzej Bartkowski.

SCENA TALENTÓW:  
Irena Bartkowska przedstawia  
utalentowanych artystów młodego pokolenia. 

IMPRESJA FILMOWA:  
„W poszukiwaniu magii i piękna”.  
Realizacja J. Sumikowski, J. Tuora.

WERNISAŻ:  
Renata Wojnarowicz – 
„Moje Podróże”.  
Kurator – Janina Tuora.

Paweł Kanclerz
Burmistrz  
Ożarowa  
Mazowieckiego 

Jan Żychliński 
Starosta Powiatu  
Warszawskiego  
Zachodniego 


