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Oj Zagraj mi Muzyko !  
KONCERT 

ROKICZANKA  

Zespół muzyki folkowej z Polski  
(Rokitno, region lubelski) 

PONIEDZIAŁEK 8 MAJA 2017 o 20:30   
Le Théâtre d’Aix  
8 avenue de la Violette, 13090 Aix en Provence 

Półtorej godziny żywej muzyki. Tradycyjne 
piosenki są przedstawione w nowoczesnej 
aranżacji w wykonaniu 16 śpiewaków i 7 
muzyków. Grupa jest laureatem licznych nagród 
muzyki etno w Polsce. Grupa zrealizowała 
rownież bardzo popularne wideodyski, które 
będą wyświetlane podczas spotkania z grupą po 
koncercie. 
www.rokiczanka.pl 
Inf .: 04 42 50 62 26 / 04 42 95 14 05 

WTOREK 9 MAJA 2017 – Święto Europejskie w  
Aix en Provence 

Przed konferencją na Merostwie Aix en 
Provence  
Przemarsz przez miasto Aix en Provence  
17h00 – 17h30 
Rokiczanka śpiewa na placu przed Merostwem 
Aix en Provence 
17h30 – 18h00,  Place de Hôtel de Ville Aix en 
Provence 
Inf. : 04 42 95 14 05 / 04 42 50 62 26 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

http://www.aixpolonica.net/rokiczanka%202017.htm
http://www.rokiczanka.pl/


ANIMACJE 
   

SOBOTA 13 MAJA 2017 POLSKA na Placu des Martyrs-de-la-Résistance AIX EN PROVENCE 
Stowarzyszenia europejskie animują ulice Aix en Provence 
11h00 - pokazy w czasie Święta Europejskiego na Estradzie Święta, (Cours Mirabeau, koło pomnika Roi René) 
pokazy związane z Rokiem Wisły 2017 w Polsce.  
Informacje : 04 42 50 62 26 / 04 42 95 14 05 

 
SOBOTA 13 MAJA 2017 Stoisko polskie w czasie Święta Europejskiego – sprzedaż polskiego rzemiosła 
artystycznego 
10h00-17h30 Place des Martyrs-de-la-Résistance, Aix en Provence 
 

 
NIEDZIELA 21 MAJA 2017 – wielki FESTYN LUDOWY "NADWIŚLAŃSKI JARMARK" 
od 11:00 do 18:00 – skierowany do publiczności polskiej i francuskiej : stoiska z rzemiosłem 
ludowym, pokazy rzemiosła, film o Wiśle, wystawa sztuki ludowej, gry i zabawy ludowe, 
muzyka i tańce ludowe, stoisko restauracji "Un Coin de Bonheur" z Marsylii - tradycyjne 
polskie potrawy. Wstęp wolny. 
4642,route de Roquefavour,  VENTABREN (D65) (Plan) 
Informacje : 04 42 50 62 26 / 04 42 95 14 05 
 

 
SOBOTA  24 CZERWCA FINISAŻ WIOSNY POLSKIEJ - spektakl "Z biegiem Wisły" przygotowany przez dzieci ze 
Szkoły Polskiej 
18:00 Centre Socio-Culturel, La Grande Bastide Avenue du Square, Val St André, Aix en Provence 
Informacje : 06 60 90 39 62 / 04 42 95 14 05 

 

 
 

 ŚRODA 10 MAJA 2017 – Zespół Rokiczanka z Polski w   
Centre Socio-Culturel La Grande Bastide i w Szkole Polskiej :  
pokaz tradycji ludowych, atelier pracy dzieci z muzyką ludową  
spotkanie z uczniami Szkoły Polskiej  
14h00 – 17h00 Centre Socio-Culturel La Grande Bastide 
Informacje : 04 42 95 14 05 / 04 42 50 62 26/ 06 60 90 39 62 

 

 

 
  

https://www.google.fr/maps/place/4642+Route+de+Roquefavour,+13122+Ventabren/@43.515335,5.3049638,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x12c9f1fe31ace8e3:0x54622d7eca2ebde8
http://www.aixpolonica.net/images%20polonica/festyn%20nadwislanski%20jarmark-21-05-2017/festyn1.jpg


 
 

Rokiczanka to grupa pozytywnie zakręconych pasjonatów 

polskiej muzyki ludowej. Początki zespołu sięgają 2001 roku, 

kiedy to grupa przyjaciół z podlubelskiego Rokitna postanowiła 

na poważnie zająć się folklorem i pokazać światu, że „Polacy nie 

gęsi” i … swoją muzykę mają! Od tego czasu Rokiczanka z 

sukcesem oprowadza słuchaczy po magicznej krainie folkloru, 

pełnego spontaniczności, radości ale również zadumy i nostalgii. 

Zespół jest muzycznym „tyglem” splatającym w sobie dwa 

różnorodne światy. Pierwszy z nich tworzą śpiewacy – miłośnicy 

kultury ludowej, poświęcający się bez reszty propagowaniu 

naszej polskiej tradycji. Drugi stanowią muzycy, którzy w 

doskonały sposób łączą instrumentalną wirtuozerię z 

tradycyjnymi melodiami muzyki ludowej. Wszystkich łączy wspólna pasja działania i tworzenia. Całość 

stanowi swoistą, muzyczną etno-perełkę, której brzmienie od lat wyróżnia się na polskiej scenie 

folklorystycznej. Oryginalność utworów wynika z jasności i prostoty przekazu, bez zbędnej komplikacji sfery 

instrumentalnej i wokalnej z jednoczesnym położeniem najwyższego nacisku na charakter i jakość wykonania. 

Miłość do tradycji, folkloru, ludowości oraz chęć przekazywania dalej wspólnego narodowego dziedzictwa 

sprawiła, iż Rokiczanka wkroczyła na swoją własną ścieżkę artystyczną. Utwory zespołu wypełnione 

autentycznymi dźwiękami dawnej wsi, pokazują, że polski folklor jest wciąż modny, rześki i wiecznie młody. 

W 2011 r. Rokiczanka wydała album „W moim ogródecku”, na którym zostały 

umieszczone autorskie opracowania wybranych pieśni z Lubelszczyzny oraz innych 

regionów Polski. Kluczem do sukcesu było połączenie tradycyjnych piosenek 

folklorystycznych z nowatorskimi aranżacjami, radiowym brzmieniem oraz barwnymi 

klipami, prezentującymi autentyczne życie i zwyczaje dawnej wsi. Teledysk do piosenki 

„Lipka” został uhonorowany w 2014 roku przez FilmAT Festival POLAND nagrodą dla 

najlepszego filmu promującego Miasto, Region, Powiat lub Gminę. W roku 2014 

Rokiczanka została uznana za artystyczną wizytówkę województwa lubelskiego i 

otrzymała Nagrodę w kategorii Animator Kultury podczas Gali Kultury Województwa 

Lubelskiego. 

*** 

Naszym największym marzeniem jest, aby dzięki naszej muzyce ludowość i polska tradycja na stałe zagościła 

w Waszych sercach…  

 

 
 Stowarzyszenie Francusko-Polskie POLONICA powstało w maju 1999 roku. Ma ono 
na celu promocję kultury polskiej w Prowansji a także umożliwienie Polakom 
mieszkającym w naszym regionie spotkania się i odnalezienia swoich korzeni. 
Członkami Stowarzyszenia Polonica są zarówno Polacy jak i Francuzi, dorośli i dzieci, 

wszyscy przyjaciele Polski. 
Informacje : www.aixpolonica.net  / 04 42 50 62 26 / 04 42 95 14 05 
 

 
 
PARTNERZY WYDARZEŃ 

 

Le Théâtre d’Aix : http://www.letheatredaix.fr/ 
Association Domus Ventabren :  assodomuseuropa@wanadoo.fr 
Restauracja polska z Marsylii "Un Coin de Bonheur" : www.uncoindebonheur-marseille.fr 
Sklep Polski « Delicepol » a Marsylii : www.delicepol.com 
Centre Socio-Culturel "la Grande Bastide" : www.csc-grande-bastide.com 
 

http://www.aixpolonica.net/
http://www.letheatredaix.fr/
mailto:assodomuseuropa@wanadoo.fr
http://www.uncoindebonheur-marseille.fr/
http://www.delicepol.com/
http://www.csc-grande-bastide.com/

