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Ewelina Saszenko na Święta
Barbara Sosno, 30 grudnia 2015, 15:27

Święta Bożego Narodzenia Ewelina Saszenko spędziła w rodzinnych Rudziszkach, w gronie najbliższych: "23, 24
i 25 grudnia nigdy nie koncertuję, te dni poświęcam rodzinie - taką mam zasadę, tak zostałam wychowana".
Ostatnie dni roku są natomiast bardzo pracowite, przecież publiczność czeka! A najwierniejsza publiczność i
najbardziej rozśpiewana, według Eweliny, to Polacy. Nie zawiedli również tym razem podczas koncertu
"Swingująca kartka bożonarodzeniowa z Eweliną Saszenko" w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

"Uwielbiam Święta Bożego Narodzenia, kocham piosenki, które w tym okresie brzmią wszędzie: w radiu, telewizji,
w sklepach. W ubiegłym roku przygotowałam program składający się z takich piosenek, w tym roku postanowiłam
zaprezentować go z polskimi tekstami" - powiedziała Ewelina Saszenko.

Znane, popularne bożonarodzeniowe standardy zabrzmiały podczas koncertu w DKP. Jeden z utworów Ewelina
zadedykowała swojemu tacie, Włodzimierzowi Saszence. Była to "Kolęda domowa" skomponowana przez
Włodzimierza Saszenkę do słów wileńskiego poety Aleksandra Śnieżki. 

Ewelinie towarzyszył jej zespół w składzie: Paulius Zdanavičius (fortepian), Eugenijus Kanevičius (kontrabas),
Martynas Lukoševičius (perkusja).

Nowy rok przyniesie Ewelinie nowe ciekawe projekty muzyczne, koncerty. A o czym marzy wokalistka? O
miłości... 

Ewelino, miłości - wielkiej i pięknej w Nowym Roku!

Na podstawie: Inf.wł.
Zdjęcia: Jan Wierbiel
Montaż: Edwin Wasiukiewicz 
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W Republice Mauritiusu: Zniesienie niewolnictwa

Imieniny obchodzą: Andrzej, Brygida, Emil, Pawe

Na Litwie: Brigita, Eidvilė,

Więcej ...

Jak spędzić weekend w Wilnie i na Wileńszczyźnie...
Bywali w "Nerindze"... O Brodskim w 20...
Jadwiga Sinkiewicz została wicemerem rejonu...
Miniserial "Wojna i pokój" wkrótce w...
Niedzielne popołudnie w Wilnie z M.K. Ogińskim

Więcej

WILNO I WILEŃSZCZYZNA

Rynek Kalwaryjski
zmienia się
We wtorek, 2 lutego, planowane jest
uroczyste otwarcie po remoncie

jednego z pawilonów na Rynku Kalwaryjskim, popularnym
tak po wojnie, jak i współcześnie...

AWPL podsumowała 2015 rok
Delegacja AWPL-ZPL w Senacie RP
Polska szkoła w Jałówce - od podstawówki do...
Babcie i dziadkowie, żyjcie nam sto lat!
5 lat działalności Polskiego Uniwersytetu...

Więcej

POLACY NA LITWIE

Z bokserskiego ringu do
kapłaństwa i do tytułu
"Polak Roku 2015"
"Moja droga do kapłaństwa szła

przez ring. W młodości zajmowałem się boksem, potem
zostałem księdzem. A w życiu jest trochę jak w boksie.
Cieszę si...

LITWA

Zaloguj się | Załóż
konto
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Zaloguj się lub utwórz konto, by odpowiadać  

Rozpoczął się proces sprawców tragedii 13...
Litewscy eksporterzy nie boją się nowego...
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu
Brexit groźniejszy niż kryzys migracyjny
Od 1 lutego zapłacimy kaucję za butelki

Więcej

ORLEN Lietuva - wreszcie
powody do radości?
237 mln dolarów (217 mln euro)
czystego zysku - to wynik za rok

2015, ogłoszone przez największą litewską spółkę,
należącą do PKN ORLEN i nie jest to jaka...

Bez porozumienia po spotkaniu Tuska z Cameronem
Walka o pomniki
Bł. ks. Michał Sopoćko patronem Białegostoku?
Niepokoje w sprawach uchodźców
Władze białoruskie wystraszyły się Mrożka

Więcej

ZA MIEDZĄ

Petycja Tomasza
Snarskiego do PE - 5 lat
czekania
W Parlamencie Europejskim podjęto

kolejną interwencję dotyczącą spraw polskiej mniejszości,
tym razem na skutek petycji Tomasza Snarskiego pt.
"Prawa...

SONDA

Czy uważasz, że Polacy powinni starać się o
odzyskanie budynku teatru na Pohulance? :

 Tak, budynek wybudowano ze składek społeczeństwa
polskiego. Należy go odzyskać.

 Tak, Wilno potrzebuje polskiego teatru.

 Nie, Polacy na Litwie nie potrzebują teatru. Na
polskich spektaklach zwykle nie ma zbyt dużo widowni.

 Nie, Polacy na Wileńszczyźnie wolą teatr rosyjski.

 Tak, Polska powinna się starać nie tylko o zwrot
teatru, ale też całego zagrabionego mienia.

 Tak, ale budynek nie wystarczy. Potrzeba konkretnej,
wartościowej propozycji na zagospodarowanie budynku.

 Nie, to wzbudzi na Litwie negatywne emocje, nie warto
zaogniać polsko-litewskich stosunków.

GŁOSUJ

Wymarzonych, spokojnych, rodzinnych Świąt!
Łączymy się w smutku z Rodziną Narkiewiczów...
Łączymy się w smutku... Pożegnanie Leonarda...
Świąteczne życzenia z Wilnoteki!
Mario i Olku, wstrząśnięci tragedią łączymy się w...

Więcej

BLOG REDAKCYJNY

Sto lat to za mało, Pani
Alicjo!
Współzałożycielka i niestrudzony
prezes Społecznego Komitetu Opieki

nad Starą Rossą, laureatka nagrody im. Aleksandra
Gieysztora, wyróżniona honorową...

OSTATNIO KOMENTOWANE

W telewizji ukrainskiej
29.01.2016 - 17:54
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"Współpraca z Polonią i Polakami za granicą"
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