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Aleje - tu się dzieje!: Jazz Tradycyjny – koncert SIERGIEJ
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WOWKOTRUB GYPSY SWING QUARTET
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repertuar “Siergiej Wowkotrub
Gypsy Swing Quartet” składają
się nie tylko standardy gypsy
swingu,
inspirowane
twórczością
Django
Reinhardta
i
Stephana
Grappelliego ale i znane,
doskonale
zaaranżowane
przeboje muzyki rozrywkowej i
filmowej. Świeży i oryginalny
sposób prezentowania muzyki
ze świata jazzu i rozrywki
zyskuje zespołowi szerokie
grono słuchaczy, zaś koncerty
to
prawdziwe
muzyczne
spektakle
o
starannie
przemyślanej dramaturgii i
niezwykłej atmosferze.
Liczba miejsc ograniczona!
Galeria:

Lokalizacja na mapie:

Pozostałe wydarzenia
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