
Andrzej Bartkowski i Andrzej Hulewicz – Prezesi MCC Mazurkas
mają zaszczyt zaprosić na

24 kwietnia 2016 r., godz.17.00, HOTEL MAZURKAS

XXI  Forum Humanum Mazurkas

Wielka Gala 

Król Czardasza MIKLOSZ DEKI CZUREJA 
i jego międzynarodowy zespół muzyków, śpiewaków i tancerzy, 
wraz z ORKIESTRĄ KAMERALNĄ „INSO” FILHARMONII  LWOWSKIEJ

Gypsy Show

Wielka Gala 
Romskiej

Muzyki 



Zaproszenie ważne dla 2 osób. Wstęp tylko po potwierdzeniu udziału do 21.04 2016 r. 
do godz. 17:00  przez formularz rejestracyjny na stronie: www.forumhumanummazurkas.pl/formularzFHM  
lub mailowo: marketing@mazurkashotel.pl 
Przy wejściu konieczne jest okazanie zaproszenia i pozostawienie wizytówki. W przypadku nieposia- 
dania wydrukowanego zaproszenia prosimy o podanie nazwiska, które jest na liście osób potwierdzo- 
nych. Prosimy o nieodstępowanie zaproszeń. Osoby, które chciałyby skorzystać z transportu muszą za-
znaczyć to przy potwierdzeniu obecności. Autokar odjedzie o godzinie 16:15 sprzed Muzeum Techniki 
(PKiN). Transport powrotny 20 min. po zakończeniu koncertu. 

MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel, ul. Poznańska 177, Ożarów Mazowiecki. Parking bezpłatny.

Orkiestra cygańska – w składzie międzynarodowym:
Polacy, Rumuni, Słowacy. Orkiestra Kameralna INSO

Widowisko jest niecodzienną okazją obcowania z autentyczną muzyką cygańską 
w całym spektrum jej barw i kolorytu. Mogą Państwo posłuchać artystycznie 

opracowanych wirtuozerskich i niezwykle efektownych utworów skrzypcowych 
inspirowanych folklorem cygańskim z różnych krańców Europy.

Maestro Miklosz DEKI CZUREJA
Maestro Woytek MROZEK 

Marek CZUREJA 
Sara CZUREJA 

Jassica MERSTEIN 
Zorba MERSTEIN 
Mirko DIMITROV 

Tono CIONKA
Jan CIONKA

Barni BARNABASZ 
SANDRA, SYLWIA

– skrzypce solo
– klarnety (basowy, turecki, klasyczny)
– wokal, fortepian, skrzypce
– wokal, cymbały, taniec 
– skrzypce, wokal, taniec
– gitara
– taniec, gitara,wokal - steper
– cymbały, akordeon
– altówka
– kontrabas
– tancerki

Wykonawcy:

Finalistki 
Mam Talent}

Miklosz Deki Czureja
Romski wirtuoz skrzypiec, także aranżer i kompozytor, nazwany Królem Czardasza.

Nagrał 12 płyt. Zajmuje się również aranżacją utworów muzycznych oraz 
komponowaniem pieśni i utworów instrumentalnych, także dla potrzeb musicalu i filmu.

Zdobywca wielu prestiżowych nagród. 
Uhonorowany w 2015 r. przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi

Kurator wystaw – Janina Tuora  
WERNISAŻ: Wystawa zbiorowa malarstwa „Romskie żywioły kulturowe – taniec, muzyka, śpiew” 

FINISAŻ: Wystawa rzeźby Katarzyny Bułki-Matłacz „Świat surrealizmu, groteski i bajkowej 
opowieści”. Wystawa zbiorowa malarstwa „Klimaty polsko-żydowskie 

w malarstwie współczesnym” 
PROJEKCJE FILMOWE. Twórczości Katarzyny Bułki-Matłacz „Mój rzeźbiarski surrealizm”

Partnerzy wydarzenia
Paweł Kanclerz – Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego 

oraz Jan Żychliński – Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego

i inni  


