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    1. Najświętsza Panienka / Temneńkaja niczka  2. Nowa radist stala / A cóż z tą dzieciną  3.
Lipeńka  4. Szczo to za predywo / Co to za przedziwna w świecie nowina  5. Mała dziecina
tańcuje z nami / Jak zijszlysja wsi swiatiji  6. A szczej po gorach  7. Nadobna Marysiu /
Szczodraki kułaki powiadali nam  8. Hej hej, lelija, Panna Maryja  9. Tam na gorońci dwa
sokolojky  10. Spy Isuse, spy / Śpij Jezuniu, śpij  11. U tej Marysi pod okienejkiem    Karolina
Beimcik - śpiew  Dana Vynnytska (DagaDana) - śpiew  Jan Smoczyński - fortepian  Konrad
Zemler - gitara  Michał Jaros - kontrabas  Michał Tomaszczyk - puzon  Bogusz Wekka -
instrumenty perkusyjne    

 

  

Płyta "Kolędy i szczedriwki" jest zbiorem 11 unikatowych opracowań tradycyjnych pieśni
kolędowych pochodzących z regionu południowo-wschodniej Polski i Ukrainy.

  

Kolędy podzielono ze względu na różnorodną tematykę. Znaleźć tu można te panieńskie i
kawalerskie o charakterze zalotno-miłosnym czy te nawiązujące do biblijnej historii
poszukiwania noclegu u bogatego i biednego gospodarza przez Maryję, czy wreszcie pieśni
zwiastujące dobrą nowinę. Tytułowe szczedriwki to z kolei pieśni mające zapewnić urodzaj i
dostatek, związane z popularnym zwyczajem chodzenia po tzw. szczodrakach.

  

Prace nad tą płytą zaczęły się już kilka lat wcześniej, ale materiał nagrano ostatecznie w 2011
roku. Dwie wokalistki: Karolina Beimcik i Dana Vynnytska wykonują je dwujęzycznie, po polsku i
ukraińsku, przypominając o wspólnej tradycji dwóch bliskich sobie kultur. Utwory zagrane
zarówno ludowo jak i jazzowo to odniesienie do różnych inspiracji muzyków. --- folk24.pl
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