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Wieczór kolęd patriotycznych z chórem „La
Musica” – Lublin, 25 stycznia 2018
W lubelskim IPN odbył się wieczór kolęd patriotycznych w
wykonaniu chóru "La Musica"
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W Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie odbył się  „Wieczór kolęd patriotycznych”
w wykonaniu chóru „La Musica”. Koncert miał miejsce 25 stycznia w sali konferencyjnej
lubelskiego IPN przy ul. Wodopojnej 2.

Kolędy patriotyczne, które zostały wykonane:

Idzie wiarus stary z 1863 r. na melodię „Hej w dzień Narodzenia”;

Kolęda polska z 1863 r. na melodię „W żłobie leży”;

Kolęda żołnierska z 1914 r. na melodię „Przybieżeli do Betlejem”;

Kolęda żołnierska z 1915 r. na melodię „Lulajże Jezuniu”;

Bóg się rodzi z 1918 r.;

Kolęda łagrowa z 1942 r. na melodię „Jezus malusieńki”;

Kolęda powstańcza z 1944 r. na melodią „Serce w plecaku”;

Pociesz Jezu kraj płaczący z 1982 r. na melodię „Bóg się rodzi”;

Bóg się rodzi – wszyscy śpiewają.

Wydarzenie  opatrzone  zostało  hasłem #MojaNiepodległa  i  wpisuje  się  w  jubileuszowe
obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

***

Chór La Musica powstał w październiku 1992 r. przy Szkole Podstawowej nr 16 w Lublinie.
Pierwszy koncert chóru odbył się dnia 5 maja 1993 r. w S. P. nr 16 na uroczystości nadania
szkole imienia  F. Chopina i poświęcenia sztandaru. Chór prowadzi aktywną działalność
koncertową w Lublinie i regionie dając rocznie ok 40 koncertów. Od 2000 roku chór działa
przy  16 Gimnazjum im. Fryderyka Chopina  w Lublinie. Chór koncertował w Niemczech
(1997, 2005, 2008),  we Włoszech  (1998),  Francji  (2001),  na Węgrzech (1999, 2002),
Ukrainie (2004), Słowacji (2006, 2007, 2009, 2015), w Bułgarii (2007, 2010), Grecji (2008),
Litwa (2012, 2013). Chór nagrał 3 płyty CD z utworami a'cappella.  W 2015r. Chór był
nominowany w kategorii "Wydarzenie roku 2014" do nagrody Prezydenta Miasta Lublin w

https://lublin.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/83/83-113985.jpg
https://lublin.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/83/83-113988.jpg


dziedzinie kultury. Jest laureatem wielu konkursów krajowych i międzynarodowych. Więcej
informacji o chórze.

Zapraszamy również na fanpage na Facebooku chóru "La Musica".
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