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Programy Etniczne 
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Proponowane programy charakteryzują się przede wszystkim autentyzmem wykonawczym. Dotykają głęboko zakorzenionej tradycji. 
Czasu, w którym muzykę przekazywano z ojca na syna, czasu, w którym nie posługiwano się zapisem nutowym. Czasu, w którym muzyka 
była naturalną częścią życia ludzkiego i wzbudzała emocje radości, smutku, zakłopotania czy optymizmu. AVIP Group przywiązuje wielką 

wagę do tego, by muzykę etniczną wykonywali rodzimi artyści, bezpośrednio związani z tradycją i obrzędem. Krocząc tą drogą project 
TANGO wykonuje Argentyńczyk- bandoneonista Ariel Ramirez, muzykę Fado Portugalczyk Joao de Sousa, czy też śpiew białogłosowy 

grupa Goryna z Wołynia. 



 

 
 

Ihor Matselyukh  
Fletnia Pana 
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Ihor Matselyukh jest wirtuozem fletni pana. 
Posiada w spwoim repertuarze bogaty 
stylistycznie wybór programów, które 
zostały opracowane na różne składy 

zespołów np.: z orkiestrą symfoniczną, 
kameralną, salonową jak i z kwintetem 

smyczkowym lub kwintetem pałacowym. 
Wśród programów znajdują się: Program 
muzyki filmowej, muzyki klasycznej oraz 
muzyki folkowej-etnicznej, który powstał 

na kanwie programów legendarnego  
Georga Zamfira. 

1 Muzyka Rumuńska 

2 Hity Muzyki Klasycznej 

3 Nowy Rok z Fletnią Pana 

4 Muzyka Filmowa 

5 Od Fletni Pana do Organów 

Koszt koncertu zależy od wybranej obsady: Z towarzyszeniem orkiestry salonowej – Wirtuozi 
Lwowa, Harmonia Nobile lub Elbląską Orkiestrę Kameralną koszt koncertu z transportem 
wynosi 17 000 zł brutto plus jeden nocleg. Koszt z kwintetem smyczkowym, pałacowym lub 
sekcją (fortepian, bas, gitara, perkusja, skrzypce) wynosi z transportem  9 000 zł brutto plus jeden 
nocleg. 

W programie: Dawno temu w Ameryce, 
Ojciec Chrzestny, Hora Stacatto, Tańce 
Rumuńskie, Tańce Węgierskie, Adagio 

Albinoniego i wiele wicej……..           
Programy nadają się na każdą okazję, 

koncerty w salach, kościołach, na 
festiwalach muzycznych, dni miast, 

koncerty plenerowe i eventy firmowe. 



 

 

Ariel Ramirez  Tango Autentico 
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Jest bliskim krewnym znanego kompozytora argentyńskiego o tym 
samym imieniu i nazwisku, pochodzi z Argentyny z prowincji Cordoba. 
Współpracował z wieloma znakomitymi muzykami, m.in. z wybitnym 
argentyńskim skrzypkiem, Nestorem Garnicą,  wokalistą Marcelo 
Toledo,  kubańskim wokalistą El Muso (exwokalista znanej grupy 

Koszt koncertu Grupy Ariela Ramireza z transportem wynosi  8 000 zł 
brutto plus jeden nocleg. Na trasie koncertowej 7 500 zł brutto plus jeden 

nocleg. 

TANGO AUTENTICO 

Ariel Ramirez bandoneon   

Joao de Sousa wokal 

Marlena Grodzicka Myślak violin 

Dominika Białostocka gitara 

Darek Samerdak piano 

Marcin Spera kontrabas 

Zespół wykonuje tradycyjne 
tanga argentyńskie oraz 

popularne tematy 
latynoamerykańskie  w stylu 

tango. Urozmaiceniem 
repertuarowym są kompozycje z 

gatunku fado, niezwykle 
autentycznie i głęboko 
interpretowane przez 

Portugalczyka Joao de Sousę. 



 

 

Joao de Sousa & Fado Polaco 
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João Nuno Faria Teixeira de Sousa urodził się w 
Porto, na północy Portugalii. . Nowy program jak          

i płyta CD „João de Sousa & Fado Polaco” pogłębia 
jak nigdy jeszcze ‘Diaspora’ João’a i jego 

poszukiwania własnej tożsamości kulturowej                
i artystycznej. Repertuar płyty był wybrany 
naturalnie i jak sam artysta mówi: „Kiedy w 

poszukiwaniu moich korzeni rozpocząłem 
kompletowanie repertuaru na tę płytę zdałem sobie 

sprawę, że znałem te melodie od zawsze. Zawsze były 
mi bliskie”. Fado Polaco jest  niejako współczesnym 

połączeniem dziedzictwa muzycznego, 
portugalskiego Fado, z folklorem oraz polską 

kreatywnością i zmiennością. Wprawiony odbiorca 
wsłuchując się, może odnaleźć w Fado Polaco 

odwołania nawet do bogactwa muzycznego 
przedwojennej Polski czego idealnym przykładem 
jest duet João z polską wokalistką Natalią Grosiak       

w piosence „ Miłość ci wszystko wybaczy”. 

Joao de Sousa wokal 

Martin Złotnicki gitara 

Marcin Spera kontrabas 

Ireneusz Folusz perkusja 

Koszt koncertu z transportem 
wynosi 7500 zł brutto plus 

jeden nocleg. Na trasie 
koncertowej 6 500 zł brutto plus 

jeden nocleg. 



 

 

Sarakina – Balcan Music 
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Jacek Grekow – akordeon, kaval, gajda 
Jan Mlejnek – klarnet, tambura          
Krzysztof Ostasz – instr.perkusyjne    
Mateusz Bielski - koncrabas 

Zespół SARAKINA to polsko-bułgarsko-czeska grupa muzyczna łącząca muzykę bałkańską z folkiem, jazzem i world music. Kompozycje  i 

aranżacje z wpływami bułgarskiej muzyki ludowej, klasycznej jak i z elementami improwizacji jazzowej tworzą swoisty klimaty muzyki. Grupa 

koncertuje od 1999 roku a w swoim dorobku posiada 4 płyty: Sarakina (2001), Junctions (2004), Fryderykata (2008) i Dance of fire (2012). 

 

Koszt kocertu z transportem wynosi  
4 500 zł brutto plus jeden nocleg. 



 

 

Lomagos Band – Muzyka Cygańska 
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Zarówno pod względem obsady, doboru repertuaru jak i wysokiej jakości grupę Lomagos Band porównać można do zespołu braci Lokatosz. 
Autentyczność, energia i zachwycająca wirtuozeria towarzyszy wszystkim koncertom Lomagos Band 

 

Maryan Lomaha / skrzypce / violin 
Ihor Lomaha  /cymbały / dulcimer 
Serhij  Humin / gitara /guitar 
Yurij  Romanom  / fortepiano / piano 
Serhij Fedorchuk  / kontrabas / bass 

 

Programy:                                                                               
Muzyka karpacka, huculska i bukowińska                             
Muzyka Cygańska “W Krainie Czardasza”                             

Mozart na Cygańską  Nutę                                                     
Muzyka klezmerska                                                                  
Tribute to Lokatosz 

Koszt koncertu z transportem 
wynosi 10 000 zł brutto plus 
jeden nocleg. Na trasie 9 000 
zł brutto plus jeden nocleg. 



 

 

Grupa Goryna – Śpiew Białogłosowy 
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Autentyczny śpiew białogłosowy w wykonaniu zespołu Horyna z 
miasta Równe to unikalne zjawisko muzyczne, które warto 

zobaczyć i wysłuchać. Białogłosowy śpiew Horyny, to wachlarz 
melodii i wielowątkowość motywów z dawnych kultur Europy 

wschodniej, nadają swoiste kontinuum muzyce tradycyjne.  
Jedyna  i  niepowtarzalna magia, która urzeka już od pierwszych 

dźwięków, czyni  z członków grupy Horyna alchemików, 
przywołujących swoim śpiewem sielskie czasy. 

Program: 

Kolędy i pastorałki 

Muzyka cerkiewna 

Pieśni folkloru Polesia 

Pieśni wiosenne, żniwne i obrzędowe 

Zabawy i tańce ludowe 

Pieśni do słów Tarasa Szewczenko          
i Lesi Ukrainki 

Koszt koncrtu z transportem wynosi 10 ooo zł brutto  plus 
jeden nocleg. Na trasie 9 000 zł brutto plus jeden nocleg. 



 

 

 

Śpiew przy Bandurach 
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Roman Antoniuk 

Programy artysty cieszą wielkim 
uznaniem. Roman wykonuje zarówno 
arie operowe płnnie przechodząc do 
tradycji śpiewu przy bandurze. 

Koszt koncertu  z transportem wynosi 
3 000 zł brutto plus jeden nocleg. 

Kwartet Podkarpackich Bandurzystek 

Koszt koncertu z transportem wynosi  
4500 zł brutto plus jeden nocleg. Na 
trasie 4 000 zł brutto plus jeden nocleg. 

Khrystyna Baidiuk 

Koszt koncertu z transportem wynosi   
2 000 zł brutto plus jeden nocleg. 

Artyści wykonują program z muzyką rensansową świecką oraz z Kresów. 
Wykonują również pieśni ludowe, muzykę cerkiewną i karpacką. Wielką 
popularnością cieszą się kolomyjki i dumki ukraińskie. 

Powyższe program można w dowolny sposób ze sobą łączyć. 


