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Drewo - Pieśni z Ukrainy #1 (Songs from Ukraine #1) [1998]

  

    1  Oj w polu drzewo liryczna kozacka       2  Oj kukułeczka z boru wiosenna       3  Leciała
kukułeczka przez moją chatę romans ludowy       4  Halu-dzieweczko, czemu w tan nie
ruszasz? kolęda dla dziewczyny      5  Oj na górze jęczmień, a pod górą żyto liryczna kozacka   
   6  Nuże panowie gospodarzowie (Koza) noworoczna obrzędowa       7  Panie gospodarzu, na
twoim podwórzu kolęda dla gospodarza       8  Oj odwróć, Boże, chmurę żniwna na zaklinanie
deszczu       9  Jak chłop posiał jęczmień w polu liryczna żartobliwa       10  Co św. Piotra dwie
niedziele petriwka       11  Oj czy wolność czy niewola liryczna       12  "Na dzień dobry" marsz
weselny       13  Oj gdy wejdę na szczyt góry wiosenna       14  Oj zza góry, zza stromej liryczna
czumacka       15  Spod kamienia płynie woda liryczna       16  Oj kraju miły, gdzie się urodziłem
liryczna, pochodzenia literackiego      

 

  

DREWO jest prekursorem nurtu "muzyki autentycznej" na Ukrainie. Powstało w roku 1979 w
Kijowie. To z niego wyrosła HILKA, której założycielka zdobywała wcześniej szlify w DREWIE.
Idea łącząca twórców tego nurtu ma te same źródła - upowszechnianie oryginalnej wiejskiej
muzyki w jej naturalnej, pozbawionej stylizacji postaci, a przy tym dość niekonwencjonalne
podejście do badań naukowych. Repertuar DREWA to pieśni obrzędowe, liryczne i ballady
głównie z Polesia i Lewobrzeża - regionów, gdzie można odnaleźć najstarsze i najbogatsze
brzemieniowo wzorce; wykonywany z niezwykłą dbałością o pierwowzór, z wszelkimi
charakterystycznymi dla regionu niuansami. Zespół tworzą studenci i absolwenci Akademii
Muzycznej. Są wśród nich instrumentaliści, dyrygenci, kompozytorzy - ale łączy ich umiłowanie
autentycznego folkloru. Kierownikiem zespołu jest etnomuzykolog, doktor historii sztuki -
Jewhen Jefremow. --- wsm.serpent.pl

  

 

  

Zaprezentowane na płycie utwory pochodzą z Polesia i Lewobrzeża (Połtawszczyzna). Pieśni
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wykonywane są w lokalnych dialektach i charakteryzują się pewną specyfiką wykonania -
urywane słowa, dodatkowe okrzyki (wyhuky), powtórzenia, długie rozśpiewy. --- folk.pl

  

download:   uploaded anonfiles mega 4shared mixturecloud yandex mediafire zidd
u

  

back

  

 2 / 2

http://ul.to/44fzps8c
https://anonfiles.com/file/eb4a5350f538cf2aa55679a99950bb92
https://mega.co.nz/#!PQdQHJpA!YD0MQ3yycpHgHoTWJ9ox-1Tc6gteYADr5HaYL0gLB2E
http://www.4shared.com/zip/-VRaVMi1/Dw-PzU98.html
https://www.mixturecloud.com/media/download/RSK2YUmH
http://yadi.sk/d/vC_mBIZ86261q
http://www.mediafire.com/download/bstjs4dok050jyl/Dw-PzU98.zip
http://www.ziddu.com/download/22410016/Dw-PzU98.zip.html
http://www.ziddu.com/download/22410016/Dw-PzU98.zip.html
javascript:history.back();

