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Od 60 lat na scenach całego świata. 

Zespół uznawany za jeden z najlepszych w Europie.

Swoją wyjątkową pozycję zawdzięcza jego założycielowi 
i kierownikowi artystycznemu  - (kompozytorowi, Edwardowi Dębickiemu
poecie i muzykowi). Dzięki jego twórczości  i profesjonalizmowi program 
zespołu jest różnorodny i autentyczny.

Renomę i profesjonalizm zawdzięcza jego założycielowi Edwardowi 
Dębickiemu, który jako jedyny w Polsce, niestrudzenie przez 60 lat 
chroni kulturę romską przed komercją i tandetą.

Za swoją działalność twórczą i osiągnięcia artystyczne, został 
uhonorowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
ZŁOTYM MEDALEM ZASŁUŻONY KULTURZE POLSKIEJ 
"GLORIA ARTIS", nadawany osobom szczególnie wyróżniającym się w 
dziedzinie twórczości i działalności artystycznej.

Edward Dębicki jest jedynym Romem, który otrzymał te najwyższe 
w Polsce odznaczenie.

prawdziwy romski folklor

najdłuższa tradycja, doświadczenie i wysoki poziom artystyczny

jedyny profesjonalny zespół w Polsce, grający zawsze na żywo

wysoce wykształceni artyści, muzycy, tancerki i wokaliści

jedyny zespół romski w Polsce koncertuje z orkiestrami 
symfonicznymi

obecnie współpracuje z Edytą Geppert, Nataszą Urbańską, 
Januszem Józefowiczem, Mahalą Rai Bandą oraz wieloma 
innymi.

znakomita i bogata instrumentalnie orkiestra, której przewodzi 
kompozytor, wirtuoz akordeonu - Edward Dębicki, to 2 skrzypiec, 
cajon, gitara klasyczna, gitara elektryczna, kontrabas, flet, conga.
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KLASYCZNY PROGRAM "CYGAŃSKIE SHOW"
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90 minut żywej muzyki, tańca i piosenek

w programie prawdziwy folklor romski, który łączy w sobie muzykę 
bałkańską, rosyjskie romanse, węgierskie czardasze, ogniste 
flamenco, wpływy hinduskie oraz popularną muzykę romską, 
również biesiadną.

to muzyka tradycyjna, wywodząca się z korzeni ale w nowych 
aranżacjach, która łączy w sobie różnorodność i nowoczesność.

CYGAŃSKIE SHOW - to mieszanka takich wpływów 
muzycznych jak: folk, etno, pop, manele, balkan brass, jazz, 
flamenco

w programie spontaniczne tańce, od słynnych solowych 
Serbianek, po widowiskowe, pełne uroku, barwne tańce 
zbiorowe.

"CYGAŃSKIE SHOW" - to program żywy, egzotycznie piękny, 
rytmiczny, zawierający elementy humoru, skeczu, który przez 90 minut 
fascynuje i porywa publiczność swoim romskim temperamentem 
tancerek i wokalistek.
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