
Klub Polski präsentiert:
22. Slawische Nacht am 17.April 2015 im Four Rooms!

Am Freitag, dem 17.04.2015 findet die 22. Slawische Nacht im Four Rooms, 
Täubchenweg 26, statt.
Das erste Mal seit den alten Zeiten im Knicklicht gibt es wieder eine April-Party und diese 
steht diesmal ganz im Zeichen der sorbischen Tradition und Kultur! Eröffnet wird die 
Veranstaltung von einer niedersorbischen Tanz-Kapelle, bei der das Publikum Gelegenheit
zum Mittanzen und Singen bekommt und als Höhepunkt des legendären Slawischen 
Kultur-Chaos erwartet Euch der Auftritt der wunderbaren niedersorbischen Folklore-Band 
"Kupazukow", die mit ihrer temperamentvollen Interpretation sorbischer, russischer und 
polnischer Stücke nicht zum ersten Mal auf der Slawischen Nacht für unvergessliche 
Tanzerlebnisse sorgt! Natürlich ist auch wieder der Chor "Slavia" mit Kosakenliedern und 
russischen Volksweisen zu hören und zur "Kapela Polska" können traditionell einige der 
schönsten polnischen Lieder mitgesungen werden.
Wir laden Euch alle ganz herzlich zur deutschlandweit einzigartigen slawischen Live-
Musik-Party in den Leipziger Osten ein!
Für das leibliche Wohl sorgen wieder unsere großartigen Bigos-Köche und an der Bar gibt 
es wie immer gutes polnisches Bier!
Lasst uns gemeinsam im April den musikalischen Dialog der Slawischen Kulturen lebendig
werden, gemeinsam feiern, tanzen, singen, essen und trinken wie in einem Karpatendorf!
Die ersten 100 Gäste bekommen einen Gratis-Wodka am Einlass!
Wir freuen uns auf alle Gäste aus Nah und Fern!
Bis zum 17.April!

Die Slawische Nacht könnt Ihr finden und gerne weiterempfehlen:

Die 22.Slawische Nacht bei Facebook:
https://www.facebook.com/events/1434696986828702/
und in vielen anderen Online-Portalen und Veranstaltungskalendern!

Die 22.Slawische Nacht im Programm-Empfehlungen des Polnischen Institutes in Leipzig:
http://leipzig.polnischekultur.de/index.php?navi=002&id=1321

Kupazukow:
https://www.youtube.com/watch?v=nEmkI3UYBqQ&feature=youtu.be

Torpedo-Dnipropetrowsk:
https://www.youtube.com/watch?v=z7OoHpwK-js&spfreload=10

Herzliche Grüße von der Organisationsbrigade der Slawischen Nacht!

www.slawische-nacht.de

PL:

Klub Polski przedstawia i zaprasza na 22-gą Noc Słowiańską, w piątek 17 kwietnia 2015, 
od godz. 20.30 Uhr w Four Rooms, w Lipsku, przy ul. Täubchenweg 26 

W nadchodzący piątek, 17 kwietnia, świętujemy 22-gą edycję legendarnego 
Słowiańskiego Chaousu Kulturalnego w Leipziger Osten!

http://www.slawische-nacht.de/


Nadchodząca Noc Słowiańska po raz pierwszy od wielu lat odbędzie się znowu w 
kwietniu. (Ostatnia kwietniowa impreza odbyła w Cafe Knicklicht). Tym razem tematem 
przewodnim imprezy będą tradycje i kultura łużycka. Rozpocznie ją zespół taneczny z 
Dolnych Łużyc, do którego muzyki będzie można zaśpiewać i zatańczyć. Punktem 
kulinacyjnym programu kulturalnego 22 Nocy Słowiańsakiej, stojącej pod znakiem kultury 
łużyckiej będzie występ kapeli ,,Kupazukow'', która pełnymi temperamentu interpretacjami 
łuzyckich, rosyjskich i polskich pieśni ludowych zaprosi wszystkich chętnych do 
energicznego tańca. 
Jak zawsze na Nocy Słowiańskiej również i tym razem wystąpi Chór ,,Slawia''  z 
repertuarem pieśni kozackich i rosyjskich pieśni ludowych, poczym zaprosimy wszystkich 
gości imprezy do wspólnego śpiewania polskich pieśni ludowych z towarzyszeniem 
akordeonu i saksofonu, do dźwięków ,,Kapeli Polskiej''.
Po występie ,,Kupazukow'' do ekstatycznego tańca porwie wszystkich lipska kapela 
,,Torpedo-Dnipropetrowsk''. Już po raz kolejny muzycy tego zespołu zagwarantują swoją 
wybuchową mieszanką punkrocka i słowiańskich melodii muzykę taneczną do białego 
rana.
Piwa i innych trunków z pewnością nie zabraknie; jak zawsze na wstępie goście Nocy 
Słowiańskiej zostaną powitani kieliszkiem wódki (aż do wyczerpania naszych zapasów).
Kulinarnie na 21-ej Nocy Słowiańskiej królować będzie bigos, kunsztownie przyrządzony 
według najlepszych przepisów przez naszych kucharzy; w ich ofercie kulinarnej znajdzie 
się również barszcz. 
Świętujcie razem z nami po raz osiemnasty Słowiański Chaos Kulturalny, przybywajcie na 
jedyną taką w Niemczech imprezę, słowiańską imprezę muzyczną na żywo w Leipziger 
Osten!
Do zobaczenia 17 kwietnia!

Noc Słowiańska na facebooku: 
https://www.facebook.com/events/1434696986828702/

Noc Słowiańska w propozycjach kulturalnych Instytutu Polskiego w Lipsku:
http://leipzig.polnischekultur.de/index.php?navi=002&id=1321

Noc Słowiańska na www.mypolacy.de:
http://www.mypolacy.de/wydarzenia/imprezy/noc-slowianska-nr-22-slawische-nacht-nr-
22,13060.html

i w wielu innych kalendarzach, magazynach  i zapowiedziach kulturalnych
Poniżej linki na ,,Kupazukow'' oraz ,,Torpedo-Dnipropetrowsk'':

Kupazukow:
https://www.youtube.com/watch?v=nEmkI3UYBqQ&feature=youtu.be

Torpedo-Dnipropetrowsk:
https://www.youtube.com/watch?v=z7OoHpwK-js&spfreload=10

Serdeczne pozdrowienia od Brygady Organizacyjnej Nocy Słowiańskiej!

www.slawische-nacht.de

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.slawische-nacht.de%2F&h=EAQHkFfUO&enc=AZOBoKyhYR7fax48GTLFTAG0r8PXMxSacXUHOL-7UgIKYZgSpwKf9gpfOvm5hKxQy5w&s=1

