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Aleje - tu się dzieje!: Koncert z Fasonem - koncert Justyny
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knajpek i kabaretów z lat 20.
XX w. Niezwykłe historie
#℣佐⌡⌀搀爀愀洀愀琀礀挀稀渀愀 洀椁䈀漁嬁 Ⰰ܀眀礁簀猀稀
niższe sfery#℣䍐⌡⌀ 䈁Ԁ挀稁Ԁ 猀椁ᤀ z
niezrównanymi melodiami z
dawnych lat. W programie
między innymi „Ballada o
włamywaczu”,
„Ostatnia
niedziela”, „Bal na Gnojnej”.
Galeria:

Lokalizacja na mapie:

Pozostałe wydarzenia
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