
Koncerty grane przez grupę to opowieść o Irlandii złożona 

z żywiołowych tradycyjnych utworów instrumentalnych, 

wesołych pubowych przyśpiewek i wzruszających 

pieśni typu slow air.

Projekt ten to uczta dla ucha i oka – prawdziwa tradycyjna muzyka irlandzka zespołu Duan 

i profesjonalny taniec w wydaniu ślicznych dziewcząt w pięknych kostiumach.

Zespół Duan opracował wspólny program muzyczno-taneczny z Marią Nowak – jedną z najbardziej 

utytułowanych w Polsce tancerek zajmujących się tańcem irlandzkim.



Zespół Duan powstał w 2005 roku  i wykonuje tradycyjną muzykę irlandzką. 
W jego skład wchodzą doświadczeni muzycy, którzy stale doskonalą swoje umiejętności uczestnicząc 
w projektach, warsztatach i różnorodnych wydarzeniach muzycznych, w tym również w Irlandii. 
Duan, hołdując idei wykonywania muzyki irlandzkiej blisko jej tradycyjnego brzmienia, uznawany jest 
za jeden z najlepszych tego typu zespołów w Polsce. Instrumentarium zespołu jest charakterysty-
czne dla tradycyjnej muzyki irlandzkiej i stanowi je: irlandzki flet poprzeczny, tin whistle, bodhran 
(bęben irlandzki), skrzypce, bouzouki, gitara, akordeon. Zespół posiada w swym składzie wokalistę, 
w związku z czym repertuar Duanu to nie tylko pełne naturalnej energii, pulsujące melodie, ale 
również zawadiackie, knajpiane przyśpiewki i liryczne pieśni. W 2007 roku zespół stworzył utwory dla 
produkcji gry „Wiedźmin”, które zostały wydane na płycie promującej grę. Współpracował z wieloma 

grupami tańca irlandzkiego w Polsce. 

Najważniejsze festiwale, na których wystąpił zespół to:

III Festiwal Muzyki Celtyckiej „ZAMEK” 2005 w Będzinie; 

II Dni Irlandzkie w Toruniu; 

IV Festiwal Muzyki Celtyckiej „ZAMEK” 2006 w Będzinie; 

Festiwal Kultury Celtyckiej DOWSPUDA 2007; 

III Dni Irlandzkie w Toruniu; 

Festiwal BELTAINE w Jindrichuv Hradec w Czechach 2008; 

Etno Cross Festiwal 2008 w Warszawie; 

Browar Irish Folk Festiwal w Żywcu 2008;

VI Festiwal Muzyki Celtyckiej „ZAMEK” 2008 w Będzinie; 

Festiwal Mediawave 2009 w Mysłowicach; 

Artbem Celtic Music Festiwal 2009 w Warszawie; 

Festiwal „Szanty nad zalewem” 2009 w Wieliszewie.

VII Festiwal Muzyki Celtyckiej „ZAMEK” 2009 w Będzinie; 

VIII FMC „ZAMEK” 2010 w Będzinie; 
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Zespół Duan posiada wspólny program muzyczno-taneczny z warszawską grupą tańca irlandzkiego 
„Setanta”, z której tancerki są medalistkami międzynarodowych zawodów tanecznych, wielokrotnie 
zdobywały tytuły Mistrzyń Europy i awans do Mistrzostw Świata. 

W repertuarze znajdują się wszystkie rodzaje tańca irlandzkiego (taniec solowy, step irlandzki – 
żywiołowy i kochany przez publiczność, tańce ceili oraz figurowe – skomplikowane choreografie) 
o zróżnicowanym charakterze, od nastrojowego po bardzo dynamiczny. 

Program może być dostosowany do warunków występu, od kameralnych pokazów poprzez występy 
plenerowe aż do wielkich widowisk – gdzie przestrzenne choreografie znakomicie się prezentują. 
Jako uzupełnienie występu tancerki mogą także poprowadzić naukę prostych tańców dla publiczności, 
zachęcając ją do zabawy. 

Projekt ten to uczta dla ucha i oka – prawdziwa tradycyjna muzyka irlandzka zespołu Duan 
i profesjonalny taniec w wydaniu ślicznych dziewcząt w pięknych kostiumach.
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Zespół Duan opracował wspólny program muzyczno-taneczny z Marią Nowak – jedną z najbardziej 
utytułowanych w Polsce tancerek zajmujących się tańcem irlandzkim – w swoim dorobku ma 
przede wszystkim Mistrzostwo Europy, zdobyte w Stuttgardzie w 2010 roku. 

Widzowie cenią Marię przede wszystkim za profesjonalizm. Chwalą za energiczność i radość, 
którymi podczas tańca zaraża innych. Maria jest także nauczycielką tańca irlandzkiego z wielolet-
nim doświadczeniem. Bardzo chętnie podczas pokazów prowadzi naukę tańca – to sprawdzony 
i bardzo lubiany przez publiczność sposób na wspólną zabawę i integrację. Maria zaprezen-
tuje niezwykłą mieszankę tańców irlandzkich – będą to zarówno zwiewne i delikatne slip jigi, jak 
i energiczne, stepowane choreografie idealnie zgrane z muzyką zespołu Duan. 

Maria zaprezentuje układy na najwyższym poziomie, a przy tym przygotowane specjalnie na 
potrzeby wspólnego projektu z zespołem Duan. 

Dzięki temu powstaje niepowtarzalne i magiczne taneczno-muzyczne show.
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http://www.duan.pl
http://www.setanta.art.pl

