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Czerwony Tulipan i Chór Bel Canto - Kolędy (2001)

  

    01. Czerwony Tulipan - Wigilijna noc nadchodzi - 04:52  02. Bel Canto - Hola, hola pasterze z
pola - 01:35  03. Czerwony Tulipan - Mizerna cicha - 02:03  04. Bel Canto - Przybieżeli do
Betlejem - 01:37  05. Czerwony Tulipan - Jezus malusieńki - 02:51  06. Bel Canto -
Niemowlątko na słomie - 06:04  07. Czerwony Tulipan - Cicha noc - 03:23  08. Czerwony
Tulipan - Gdy śliczna Panna - 03:35  09. Bel Canto - Bóg się rodzi - 03:04  10. Czerwony
Tulipan - Pójdźmy wszyscy do stajenki - 01:35  11. Bel Canto - Noc na syćkie świata strony -
01:25  12. Czerwony Tulipan - Dzisiaj w Betlejem - 04:00    

 

  

Czerwony Tulipan. Grupa muzyczna i kabaret z Olsztyna, powstała w 1985. W repertuarze
poezja śpiewana, dużo liryki i głębokiego kontekstu kulturowego.

  

Od początku istnienia kształt artystyczny zespołu tworzyli: Ewa Cichocka (śpiew), Krystyna
Świątecka (śpiew), Stefan Brzozowski (śpiew, gitara akustyczna, kierownictwo artystyczne)
oraz zmieniający się muzycy. Od 1992 roku skład zespołu Czerwony Tulipan ustabilizował się i
obecnie tworzą go cztery osoby: wyżej wymienieni oraz Andrzej Czamara (gitara akustyczna).

  

"Czerwony Tulipan" swoimi początkami sięga lat siedemdziesiątych i studenckiego Zespołu
"Niebo", który powstał w marcu 1972 r. na WSP w Olsztynie, a w roku 1972 do zespołu dołączył
m.in: Stefan Brzozowski. Zespół występował m.in.na Ogólnopolskich Spotkaniach Zamkowych
"Śpiewajmy Poezję" a w roku 1978 zawiesił działalność. Członkowie zespołu stworzyli także
grupy: "Bonieq" (1977), "Kart" (1979), "Ex" (1979). Po studiach część członków "Nieba"
stworzyło zespół "Czerwony Tulipan".

  

Czerwony Tulipan na trwałe wpisał się w poetycki i muzyczny klimat Olsztyna. Wielokrotnie
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koncertował na scenach ogólnopolskich, a Stefana Brzozowskiego można uznać za
olsztyńskiego barda. ---last.fm

  

 

  

Chór powstał w maju 1996 r. jako Olsztyński Chór Nauczycieli „Bel Canto”. Założycielem i
dyrygentem zespołu jest Jan Połowianiuk. Początkowo w chórze śpiewali nauczyciele, studenci
i przedstawiciele innych zawodów, wszyscy z wykształceniem muzycznym. W 2004 r. zespół
został chórem akademickim Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie.

  

Chór „Bel Canto” dotychczas wystąpił na ponad 200 koncertach w kraju i za granicą. Repertuar
zespołu stanowi muzyka chóralna od średniowiecznego chorału gregoriańskiego, przez
renesansowe motety i madrygały, pieśni wybitnych kompozytorów epoki baroku, klasycyzmu i
romantyzmu, aż po kompozycje współczesne. Jest to muzyka zarówno religijna, jak i świecka
kompozytorów polskich i obcych. Większość repertuaru stanowią pieśni a cappella.
---leksykonkultury.ceik.eu

  

download (mp3 @320 kbs):
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