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    1. Czarna Nocka  2. Polskie Drogi  3. Cygański Świat  4. Jaf Raisa Sastory  5. Bracie Mój  6.
Cygańska Zabawa  7. Ajda Nuda Nuda Daj  8. Widziałem Cię We Śnie  9. Puckirdo  10. Nie Pij
Bracie  11. Rom Barwało  12. Wolny Cygan  13. Nasza Dusza  14. Luba  15. Taniec Pod
Gwiazdami  16. Pozwól Mi Panie  17. Tylko Dżulian Ty    

 

  

Muzyka, śpiew i taniec towarzyszą mu od najmłodszych lat. Mając zaledwie 4 latka śpiewał już
w zespole ojca Don Vasyla - Czarne Perły swoje pierwsze solowe przeboje. W 1999 roku
założył swoj własny zespół pod nazwą Vasyl Junior & Cygańskie Gwiazdy, prezentując go po
raz pierwszy w 2000 roku na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Kultury Romskiej w
Ciechocinku. Obecnie Don Vasyl Junior jest kierownikiem muzycznym tegoż festiwalu.

  

Niepowtarzalny klimat jego muzyki i tekstów z łatwością trafia do każdego pokolenia, a
prawdziwa feeria barw, świateł i dźwięków na scenie sprawiają, że każdy jego koncert staje się
prawdziwym cygańskim widowiskiem, zachęcającym publiczność do wspólnej zabawy. Zawsze
na najwyższym, profesjonalnym poziomie. Don Vasyl Junior to kompozytor, autor tekstów,
członek ZAIKSu, w roku 2014 ukończył nagrywanie materiału do swojej 7 autorskiej płyty.
---donvasyljunior.wixsite.com

  

 

  

Vasyl Junior muzykę i taniec ma we krwi. Swoją przygodę z estradą rozpoczął w zespole ojca -
Don Vasyla. W roku 2003 założył swój własny zespół instrumentalno - wokalny o nazwie "Vasyl
Junior i Cygańskie Gwiazdy", którego debiut wraz z promocją pierwszej płyty p.t.: "Ogień Dym"
miał miejsce podczas VII Międzynarodowego Festiwalu w Ciechocinku. W skład dorobku
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artystycznego zespołu wchodzi 5 kaset i 7 płyty CD.

  

Kompozycje i teksty Vasyla Juniora trafiają do każdej publiczności, opowiadając w niezwykle
prosty sposób o miłości, przyjaźni, zgodzie i przemijaniu oraz o prawdziwych wartościach w
życiu. Muzyka nasycona jest dźwiękami skrzypiec, akordeonu i gitary - instrumentów
nadających oryginalną barwę i klimat wszystkim utworom. Barwne stroje tancerek oraz
dynamiczni tancerze stanowią prawdziwie cygański obraz estradowy, a także wyjątkowe tło dla
Vasyla Juniora. Koncert jest pokazem żywiołu, do udziału w którym zapraszana jest
publiczność. ---facebook.com

  

download (mp3 @VBR kbs):

  

yandex mediafire ulozto gett
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https://yadi.sk/d/PwjNx0C6tcfvcg
http://www.mediafire.com/file/6yldyd1mjttj2jm/VslJnr-PDzT11.zip/file
https://zachowajto.pl/!k3tW6xcN1F0G/vsljnr-pdzt11-zip
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