SACROSONG DWP - 2017
OTWOCK
FORMULARZ UCZESTNICTWA

1. Wpisać właściwą nazwę (schola dziecięca, zespół młodzieżowy, chór, solista)
Chór “Cantus Cordis”
2. Nazwa grupy (soliści - imię i nazwisko ), adres, strona internetowa, e-mail.
Instytucja kultury „Chór “Cantus Cordis”
Republika Białoruś, 220019, m.Mińsk, ul. Sucharewskaja, 28-72,
Tel. kom.: +375 29 667 89 23, +375 29 322 67 12
e-mail: strybuchowski@yandex.ru
3. Skład zespołu wokalny i instrumentalny. Grupy dziecięce i chóry listę grupy podają
na oddzielnym załączniku.
4. chór polonijny, amatorski, meszany (45 osób w wieku od 16 do70 lat) czterogłosowy
założony 08.11.2004 r.
5. Krótka historia, prezentacja (osiągnięcia), gdzie uczestnik działa.
W repertuarze chóru są pieśni religijne, patriotyczne, piosenki ludowe, biesiadne,
rozrywkowe oraz utwory klasyczne. „CANTUS CORDIS” bierze udział w
okolicznościowych imprezach kulturalnych i religijnych na Białorusi (w Pińsku,
Baranowiczach, Mołodecznie, Mosarzu, Iszkołdziu, Dzierżyńsku, Uździe, Budsławiu
oraz w Polsce: w Warszawie, Brodnicy, Aleksandrowie Kujawskim, Licheniu, na
Jasnej Górze w Częstochowie, Zamościu, Lublinie, Wrocławiu, Gorzowie
Wielkopolskim, Otwocku i tp.). Chór zajmuje się między innymi oprawą muzyczną
niedzielnych Mszy Świętych w języku polskim w kościele pw. św. Szymona i św.
Heleny w Mińsku.
Od 2013 roku organizujemy Majówkę Polonijną. W tym roku miała miejsce już
druga edycja tej imprezy z udziałem 17 zespołów z Brześcia, Pińska, Baranowicz,
Borysowa, Wołożyna, Wiszniewa oraz Mińska;
6. - w kwietniu 2013 roku zorganizowaliśmy koncert charytatywny pt. „Z Panem
Bogiem. Z miłością. Z przyjaciółmi.” i zarobione środki przekazaliśmy jednemu z
hospicjów w Mińsku.Tytuły trzech utworów w tym jeden o treści maryjnej.
Tytuł
Autor tekstu, muzyki i aranżacji





Polonez “Pożegnanie Ojczyzny”
Dobranoc, oczka zmruż (Kołysanka tończa)
Wierzę
Święty Boża

muz. M.K.Ogiński, sł. H.Szymulska, opr. Al. Bryk
muz. H.Wars, sł. Em. Szlechter, oprac. M.Wawruk
muz. J.Świder, sł. Ju.Słowacki
muz. M.Gałęski, sł.M.Wieżbieniec

7. Kontakt: Telefon do dyrygenta, prezesa lub opiekuna, koniecznie e-mail.
+375 29 667 89 23

FORMULARZ prosimy przesłać jak najszybciej. Ostateczny termin do 30 kwietnia 2017 r. na e-maila:
poczta@sacrosongdwp.pl lub pocztą na adres:

Parafia MB Królowej Polski
„SACROSONG DWP-2017”
05-400 Otwock, ul. Czerska 21

Więcej informacji na stronie www.sacrosongdwp.pl lub tel. 0-48/602-653-237

