bp Jan Szkodoń
Film przedstawiający zespół Sine nomine w wykonaniu prezentacji
zatytułowanej Wspólne kolędowanie ukazuje głębokie zakotwiczenie polskiej obrzędowości ludowej w biblijnej i liturgicznej treści
Bożego Narodzenia. Wykonane na instrumentach muzycznych
i śpiewane kolędy łączą się tu organicznie ze zwyczajami kulinarnymi w przygotowaniu tradycyjnych potraw i wspólnym świątecznym
biesiadowaniem, poprzedzonym łamaniem się opłatkiem, tak przypominającym Betlejem jako Dom Chleba, gdzie narodził się Ten,
Który pozostał ze swoim ludem pod postacią Chleba eucharystycznego. Innym bardzo istotnym elementem, wplecionym w wokalną
siatkę przedstawienia, są bożonarodzeniowe i noworoczne równocześnie życzenia, które w obrzędach tego okresu przybierają różne
formy, ale przede wszystkim są podkreśleniem i przypomnieniem
miłości Boga, który zesłał na ziemię swego Syna. Z tej miłości rodzą
się szlachetne uczucia, wyrażane słowami tradycyjnych życzeń, aby
dobro zapanowało w ludzkiej codzienności.

Wspólne kolędowanie

Cieszę się, że zespół Sine Nomine z Wieliczki promuje i kultywuje
w swojej twórczości muzycznej kolędy i pastorałki regionu krakowsko-wielickiego. To wielka strawa nie tylko muzyczna ale i duchowa.
Zespołowi i wszystkim korzystającym z tej płyty z serca błogosławię.

Film o tak głębokich podtekstach i fachowym wykonaniu artystycznym, może stać się pożądanym gościem spotkań, do których mobilizuje nas przyjście Pana, przeżywane w okresie Bożego Narodzenia.

z e s p ó ł

ks. prof. Tomasz Jelonek
Kolor    PAL    Czas: 23 min   Obraz: 16:9    Dźwięk: stereo
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DVD 02

Zespół SINE NOMINE z Wieliczki
W składzie:
Katarzyna Dziedzic
Agnieszka Kurowska
Małgorzata Śliwa
Paweł Piotrowski (akordeon, fisharmonia)
Marek Turchan (kontrabas)
Bogdan Ziółkowski (gitara, ustna harmonijka)
Opracowanie i kierownictwo muzyczne: dr Paweł Piotrowski
Konsultacja: prof. Stanisław Ziemiański SJ
Opiekun zespołu: ks. Tadeusz Mraz
Realizacja nagrania: VisionVideo.pl
Tytuły:
1. A wyjrzyjże do nas (utwór tradycyjny)
2. Powitanie
3. Jezusa narodzonego (tekst i melodia: autor nieznany, XVIII w.)
4. Powstań Dawidzie (tekst i melodia: autor nieznany)
5. W cudną noc grudniową (tekst: Stanisław Anioł, muzyka: Paweł Piotrowski na motywach
folkloru żywieckiego)
6. Wśród nocnej ciszy (wg śpiewnika kościelnego Mioduszewski M.M., Kraków 1838)
7. Mości gospodarzu (utwór tradycyjny)
8. Życzenia
9. Dziś w stajence (tekst i melodia: autor nieznany, XX w.)
10. Mizerna cicha (utwór tradycyjny)
11. Hej w dzień narodzenia (tekst XVII w.)
12. Jezus malusieński (tekst XVIII w.)
13. Teraz Was żegnamy (utwór tradycyjny z folkloru góralskiego)
Mecenas Wydania: Urząd Miasta i Gminy Wieliczka
Patronat nagrania:

