
Artyści Noworocznego Koncertu „Na skrzyżowaniu Kultur”

Narodowy  Zespół  Tańca  Ukrainy  BARVINOK  z  Kijowa powstał  w  1993  roku  w  Ługańsku.  Jest  to  jeden  

z  wiodących  i  renomowanych  zespołów  choreograficznych  Ukrainy,  wyjątkowy  i  niepowtarzalny.  Dyrektorem 

artystycznymi zespołu jest Wołodymyr Dolczuk –  baletmistrz, choreograf, reżyser, zasłużony dla kultury ukraińskiej,  

a  kierownikiem  artystycznym  Elena  Dolczuk.  Ze  względu  na  sytuację  polityczną  w  kraju,  dorosła  grupa  zespołu 

przeniosła się do Kijowa, gdzie utworzyła się i prężnie rozwija dziecięca i młodzieżowa grupa zespołu. Zespół działa  

przy organizacji społecznej „Barvinok-Kiev”. Obecnie w skład kadry pedagogicznej wchodzą również Maxim Karpenko -  

choreograf, zasłużony artysta Ukrainy, solista Narodowego Akademickiego Zespołu Tańca Ukrainy im. Pawła Wirskiego  

oraz koncertmistrz Alexander Lysycz.

Zespół  godnie  reprezentuje  swoją  sztukę  nie  tylko  we  własnym  kraju,  ale  również  za  granicą.  Dzięki  talentowi  

i umiejętnościom swoich artystów zdobył szacunek i uznanie publiczności w Polsce, wielu krajach Europy a ostatnio 

w grudniu BARVINOK koncertował w Maroko.

W  swoim  repertuarze  zespół  posiada  tańce  narodowe  różnych  regionów  Ukrainy  i  całego  świata.  Spotkanie  

z zespołem z pewnością przyniesie widzom radość, a fantazja reżyserów, umiejętności artystów, ich kolorowe kostiumy,  

niesamowita muzyka zachwycą i zaczarują.

Youtube: http://bit.ly/2zGFtXh

http://bit.ly/2zGFtXh


Narodowy Zespół Muzyczny PERVOCVIT z Kijowa, którego dyrektorem artystycznym jest Aleksander Lysycz, został 

utworzony  w  1991  roku.  Całość  składu  tworzą  podzespoły:  wokalny,  zespół  instrumentów  ludowych  oraz  zespół  

skrzypcowy. Obecnie w zespole jest 60 chłopców i dziewcząt w wieku od 6 do 21 lat.

Na koncertach PERVOCVIT prezentuje interesujący i barwny program, łącząc instrumentalną i wokalną muzykę ludową. 

Zespół bierze udział  w koncertach i  wydarzeniach artystycznych w kraju oraz poza granicami Ukrainy. Za wysokie  

osiągnięcia  twórcze  w 2008 roku PERVOCVIT otrzymał  tytuł  Narodowy Zespół  Artystyczny.  Był  także nagradzany  

podczas wielu festiwali muzycznych, w tym Międzynarodowym Festiwalu Twórczości Młodych FOLKOWE INSPIRACJE, 

który od 7 lat odbywa się w Łodzi i jest organizowany przez Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi oraz Fundację  

Promocji i Wspierania Twórczości CONVIVO - organizatorów koncertu.

Youtube: http://bit.ly/2llwq8I

http://bit.ly/2llwq8I


Narodowy  Zespół  Tańca  Ukrainy  GORLICA  działa  w  Międzynarodowym  Centrum  Kultury  i  Sztuki Związków 

Zawodowych Ukrainy w Kijowie. Zespół obchodził w 2017 r. swój jubileusz 60 - lecia, jest laureatem ogólnoukraińskich i  

międzynarodowych konkursów tańca.  Kierownikiem artystycznym zespołu  jest  Vitalij  Gurskij.  GORLICĘ podziwiała  

publiczność w wielu miejscach świata, a teraz mamy przyjemność gościć ich na naszej polskiej scenie.

Kanał Youtube: http://bit.ly/2E5nAVv

http://bit.ly/2E5nAVv


Harcerski Zespół Artystyczny KRAJKI powstał w 1975 r., kiedyś związany z organizacją harcerską ZHP, powstał przy 

Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi.  Uczestnikami Zespołu jest młodzież w wieku przedszkolnym i szkolnym  

w wieku od 5  do 18 lat,  z  Łodzi  i  regionu.  Do KRAJEK uczęszcza obecnie  ponad 110 osób -  przede wszystkim  

dziewcząt. Szkolenie artystyczne odbywa się w zakresie wokalnym, tanecznym i sportowym, a jego efektem jest bogaty  

repertuar  wokalny  oraz  wiele  oryginalnych  układów  choreograficznych,  poparty  wieloma  znaczącymi  nagrodami  

w  konkursach  i  festiwalach  w  Polsce  i  zagranicą.  Wieloletnia  sumienna  i  odpowiedzialna  praca  wszystkich  osób 

związanych z Zespołem - kadry nauczycielsko-instruktorskiej oraz uczestników Zespołu, przyniosła na przestrzeni lat  

wiele prestiżowych nagród w konkursach i przeglądach krajowych i międzynarodowych. KRAJKI mają na swoim koncie  

wiele koncertów, nagranych płyt z piosenkami oraz widowisk taneczno-wokalnych. Zespół uczestniczy we wspólnych 

projektach z innymi grupami, w teledyskach oraz prezentuje na scenach utwory wokalne swoich solistek. Obecnie  

z  KRAJKAMI  pracują  -  Radosław  Klimecki,  Martyna  Jagodyńska,  Żanetta  Walkus,  Agnieszka  Krawczyk,  

pod kierownictwem Anny Szoszkiewicz. 

Youtube: http://bit.ly/2lcpwDv

http://bit.ly/2lcpwDv


Zespół Pieśni i Tańca POLTEX kultywuje tradycje ludowe i narodowe już od 55 lat. Od września 2016 roku działa  

w Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi. Posiada w swoim repertuarze tańce i pieśni z 16 regionów Polski,  

widowiska taneczne, obrzędy regionalne i obrazki sceniczne stanowiące o bogactwie naszego folkloru. Zespół przez  

lata  wychował  wiele pokoleń tancerzy i  instruktorów tańca.  Biorąc aktywny udział  w życiu  Zespołu,  tancerze mają  

możliwość uczestniczenia w wyjazdach i festiwalach krajowych, zagranicznych oraz Turniejach Tańca Narodowego w  

Formie Towarzyskiej. Instruktorzy dbają i uczą poszanowania tradycji ludowej oraz poprzez swoją pracę i pasję do tej  

formy tańca, rozkochują tancerzy w folklorze. Kierownikiem artystycznym zespołu jest Dariusz Nawrocki, choreografem 

Iwona Brzezińska, z zespołem artystycznie współpracuje Katarzyna Makowska.

Youtube: http://bit.ly/2BXt8j6

http://bit.ly/2BXt8j6

