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XXIV Romane Dyvesa - Cygańskie Dni
____________________________
autor: Manuel Dębicki
XXIV Miedzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich "ROMANE DYVESA 2012" to tydzień spotkań
z muzyką i kulturą cygańską, najlepsze zespoły cygańskie z Europy na jednej scenie tylko w Gorzowie
Wielkopolskim.

To jeden z najstarszych i z największymi tradycjami festiwal muzyki cygańskiej. W Gorzowskim
amfiteatrze wystąpiło ponad 150 profesjonalnych zespołów cygańskich z całego świata oraz polskie
gwiazdy uprawiające m.in. ten rodzaj muzyki. To również imprezy towarzyszące jak: wieczory z
cygańską poezją, koferencje cyganologiczne. sympozja naukowe, wystawy tematyczne, warsztaty
taneczno-muzyczne.

IMPREZY TOWARZYSZACE :
05 lipca 2012 czwartek - godz. 18:00
SCENA LETNIA TEATRU im. J. OSTERWY
promocja książki „PTAK UMARŁYCH II” Edwarda Dębickiego
artystyczna, Beata Gramza, arie operowe /Carmen, Baron Cygański/.
prezentacja młodych cygańskich instrumentalistów z Polski- Mariusz Put.
KATEDRA - STARY RYNEK
msza cygańska

godz. 18:00

06 lipca 2012 piątek - godz.14.00
TERENY REKREACYJNE nad WARTĄ
„Cygański Tabor”- autentyczne cygańskie wozy taborowe, konie, namioty, ogniska, cygańskie wróżki;
prezentacja zwyczajów, przyrządzanie i degustacja cygańskich potraw, wystawa strojów
cygańskich/taborowych, estradowych;
kiermasz cygańskich wydawnictw muzycznych, warsztaty tańca cygańskiego, rzeźba i malarstwo
cygańskich artystów. Oprawa muzyczna.

07 lipca 2012 sobota - godz. 20:00
BULWAR nad WARTĄ
wieczór cygańskiej muzyki klubowej:
MAHALA RAI BANDA - to koktajl muzyków z dwóch wiosek w Rumunii. Zespół ma na koncie dwie płyty
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i przebój "Mahalageasca", który rozbrzmiewa w filmie Saszy Barona Cohena "Borat".
Muzyka Mahali to wybuchowa mieszanka rumuńskiej muzyki tradycyjnej, orientalnego popu,
katalońskiej rumby, reggae, manele i cygańskiego żywiołu.
WARSAW BALKAN MADNESS - to eklektyczne, mush-upowe imprezy z pod znaku muzyki
bałkańskiej, cygańskiej czy klezmerskiej zmiksowanej z klubowymi bitami (dancehall, house, electro,
drum&bass, hiphop, dub) oraz wymieszane z najnowszymi trędami w muzyce elektronicznej (dubstep,
ghetto-tech, kuduro, moombathon, electro-swing).
KONCERT

FESTIWALOWY

Amfiteatr - 08 lipca 2012 godz. 19:00
1.
!DELADAP – Czechy
2.
RICARDO KWIEK – Niemcy
3.
GYPSY QUEENS & KING’S:
•
KALOOME – Francja
•
MAHALA RAI BANDA – Rumunia
•
JONY ILIEV – Bułgaria
•
FLORENTINA SANDU – Rumunia
4.
CYGAŃSKI TEATR MUZYCZNY TERNO – Polska
Prowadzący - KRZYSZTOF TYNIEC
FINAŁ ZE WSZYSTKIMI ARTYSTAMI
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