„…11 stycznia mogliśmy aktywnie uczestniczyć w koncercie Pani
Doroty Czerwińskiej, która przyjechała ze swoim chórem z Zielińca do ZS
w Jerzykowie. W ich wykonaniu słuchaliśmy kolęd i pastorałek
w bardzo porywających opracowaniach. Żywiołowość, energia i pasja
Pani Dyrygentki była tek zaraźliwa, że cała sala (nota bene wypełniona
po brzegi) ochoczo włączała się do zabawy, bo trzeba powiedzieć,
że ten wieczór to była istna feeria radości. Bardzo cieszy fakt, że nawet
maluszki, których było sporo na koncercie, nie nudziły się i widać było,
że muzyka je cieszy…”
Tomasz Balkonik
Biuletyn Pobiedziski 11.01.2015

Chór „Spontaneo”
działający przy Parafii MB Różańcowej w Zielińcu

pod dyrekcją

Doroty Czerwińskiej
Koncert objęty jest patronatem medialnym:

Mecenas sztuki:

http://www.towarzystwo-szeligowskiego.pl
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Drodzy Melomani!

Dorota Czerwińska

Chór „Spontaneo” to chór amatorski, mieszany. Istnieje od 2013
roku. Bardzo lubimy się spotykać i śpiewać, a swoją pasją i żywiołowością zarażać słuchaczy. Najmilej wspominamy spontaniczne, płynące
z samego dna serca reakcje począwszy od łez po śmiech. W swoim repertuarze mamy utwory muzyki religijnej od dawnej po współczesną
np. A. Koszewski oraz utwory świeckie. Bardzo lubimy śpiewać kolędy
i pastorałki zarówno polskie jak i pochodzące z różnych stron świata.
Najbardziej kochamy te w aranżacji naszego utalentowanego pianisty
Tomasza Mazura.

Absolwentka Akademii Muzycznej na wydz. Wokalno-Aktorskim
oraz Akademii Ekonomicznej na kierunku Handel Zagraniczny. W latach
1993-2006 solistka Teatru Muzycznego w Poznaniu, obecnie nauczyciel
emisji i fizjologii głosu w Zespole Szkół Muzycznych w Poznaniu. Przez
18 lat prowadziła chór dziecięcy „Ziarenka” - działający przy Parafii Chrystusa Odkupiciela na Osiedlu Warszawskim, który później zmienił nazwę
na Semen Dei. Dorobek chóru: 6 płyt, 1993 I miejsce w Sakrosong
w Swarzędzu , 1996 I miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Religijnej w Rychwałdzie, 1996 i 1997 główne nagrody na Festiwalu Piosenki
Religijnej w Śremie, 2001 wyróżnienie, a w roku 2002 I miejsce w Gostyniu, 2003 wyróżnienie na Festiwalu Muzyki Gospel w Osieku; koncerty
w Niemczech, we Francji, Austrii i w Norwegii. Od roku 2013 Dorota
Czerwińska prowadzi chór przy Parafii MB Różańcowej w Zielińcu.

Śpiewamy podczas mszy św. w miejscowej parafii, gościnnie
w innych parafiach, a czasem zdarza nam się koncertować. Zwłaszcza
w okresie Bożonarodzeniowym. Chór był dwukrotnie na koncertach wyjazdowych we Flensburgu (Niemcy) na zaproszenie tamtejszego Chóru
polonijnego POLCANTO, a we wrześniu b.r. koncertowaliśmy w Tyrolu Oberaudorf (Niemcy) i w Erl (Austria). Wszędzie przyjmowano nas bardzo życzliwie. Często słyszeliśmy, że jesteśmy autentyczni, spontaniczni
i „śpiewamy duszą”, choć bardzo daleko nam do tzw. chórów profesjonalnych.
Dorota Czerwińska

W programie kolędy i pastorałki
Tomasz Mazur – fortepian, trąbka
Rafał Rybarczyk – gitara

