
 

 
30.12  godz. 
19.00 
31.12  godz. 

18.00 i 20.30 

Wykonawcy: 

Jose Torres & Havana Dreams: 
Jose Torres – wokal, gitara, tres lead, prowadzenie koncertu 
Juan Carlos Hechavarria León – wokal, instrument perkusyjne 
Yaremi de las Mercedes Kordos – wokal, instrumenty perkusyjne 
Filip Torres –  gitara basowa, elektryczny kontrabas  
Grzegorz Turczyński – puzon 
Fernando del Rio Torres – fortepian, keyboards 
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Wrocławskiej 

 

 

 

Egzotyka, temperament i muzyka w najlepszym wykonaniu – czego więcej potrzeba do udanej 

sylwestrowej zabawy? 

Żywiołowy Jose Torres zabierze nas na gorącą, rozkołysaną rytmem salsy Kubę. Wraz ze swoim 

zespołem Havana Dreams oraz Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Wrocławskiej wykona przeboje takie, 

jak Chan chan i Dos gardenias ze słynnego filmu „Buena Vista Social Club”. 

Jose Torres od lat uczy Polaków tańców z jego rodzinnej wyspy, jest też wirtuozem instrumentów 

perkusyjnych. Kubańczycy i Polacy z Havana Dreams grają tak, jak muzykuje się na ulicach Hawany – z 

energią, ale i nostalgią. Zespół specjalizuje się nie tylko w tradycyjnej muzyce, nieobcy jest im styl Timba 

wybierany przez młode pokolenie Kubańczyków.  

W sylwestrowy wieczór zabrzmi najpopularniejsza piosenka kubańska Guantanamera oraz namiętna 

meksykańska Bésame mucho (Całuj mnie mocno). Nie zabraknie hitu, od którego jeszcze w latach 40. 

ubiegłego wieku zaczęła się moda na muzykę kubańską - El Manisero, czyli piosenka ulicznego 

sprzedawcy orzechów. Zmysłowe Obsesion rozkołysze nas tanecznie na resztę sylwestrowego wieczoru, 

a przebój Quizás, Quizás, Quizás (znany  

w tłumaczeniu angielskim jako Perhaps, Perhaps, Perhaps) wprawi nas w idealny nastrój do snucia 

planów i marzeń na rozpoczynający się rok. 

W trakcie koncertu fascynująco o Kubie opowiadać będzie oczywiście sam Jose Torres, znany z talentu 

gawędziarskiego, nieformalny ambasador kultury kubańskiej w Polsce 

 

IWONA KARPIŃSKA 
tel. 504 148 150 

 iwona.karpinska@nfm.wroclaw.pl  
 

KONCERT SYLWESTROWY 

Sala koncertowa Filharmonii 

CENA : 
30.12 -  VIP 120  zł, N 80 zł, U 60 zł 

31.12 - VIP 200  zł, N 150 zł, U 120 zł 

 


