
Chilla	  Quartet	  Repertoire:	  

Rozrywkowy	  

Tango	  z	  filmu	  “Zapach	  Kobiety”	  –	  A.	  Piazzolla	  
Temat	  z	  filmu	  “New	  York,	  New	  York”	  –	  J.	  Kander	  
Oh	  Pretty	  Woman	  –	  R.	  Orbison	  &	  B.	  Dees	  
Sunrise,	  Sunset	  z	  filmu	  “Skrzypek	  na	  dachu”	  –	  J.	  Bock	  
Cheek	  To	  Cheek	  z	  filmu	  “Panowie	  w	  Cylindrach”–	  I.	  Berlin	  
“Walc	  Barbary”	  z	  filmu	  „Noce	  i	  dnie”	  –	  W.	  Kazanecki	  
Moon	  River	  z	  filmu	  “Śniadanie	  u	  Tiffany’ego”	  –	  H.	  Mancini	  
Peter	  Gunn	  –	  H.	  Mancini	  
Temat	  z	  filmu	  „Ojciec	  Chrzestny”	  –	  N.	  Rota	  
Temat	  z	  filmu	  “Ice	  Castles”	  –	  M.	  Hamlisch	  
Over	  The	  Rainbow	  z	  filmu	  “Czarnoksiężnik	  z	  Oz”–	  H.	  Arlen	  
For	  The	  Love	  Of	  A	  Princess	  z	  filmu	  “Braveheart”	  –	  J.	  Horner	  
Piosenka	  z	  filmu	  “You	  Light	  Up	  My	  Life”	  –	  J.	  Brooks	  
Temat	  z	  filmu	  “Schindler’s	  List”	  –	  J.	  Williams	  
Walc	  z	  filmu	  „Trędowata”	  –	  W.	  Kilar	  
El	  tango	  de	  Roxanne	  z	  filmu	  „Mouline	  Rouge”	  –	  C.	  Armstrong	  
Temat	  z	  filmu	  “Pożegnanie	  z	  Afryką”	  –	  J.	  Barry	  
Temat	  z	  serialu	  „Polskie	  drogi”	  –	  A.	  Kurylewicz	  
Tematy	  z	  filmu	  „Skrzypek	  na	  dachu”	  –	  J.	  Block	  
Obój	  Gabriela	  z	  filmu	  „Misja”	  –	  E.	  Morricone	  

Eye	  Of	  The	  Tiger	  –	  F.	  Sullivan	  &	  J.	  Peterik	  
Beat	  It!	  –	  M.	  Jackson	  
Billie	  Jean	  –	  M.	  Jackson	  
Smooth	  Criminal	  –	  M.	  Jackson	  
Livin’	  On	  a	  Prayer	  –	  Bon	  Jovi	  
It’s	  My	  Life	  –	  Bon	  Jovi	  
Rolling	  In	  The	  Deep	  –	  Adele	  
Viva	  la	  vida	  –	  Coldplay	  
Yellow	  –	  Coldplay	  
What	  a	  Wonderful	  World	  –	  B.	  Thiele	  &	  G.	  Weiss	  
Get	  Back	  –	  J.	  Lennon	  &	  P.	  McCartney	  
Yesterday	  –	  J.	  Lennon	  &	  P.	  McCartney	  
Blue	  Moon	  –	  L.	  Hart	  &	  R.	  Rodgers	  
The	  Greatest	  Love	  Of	  All	  –	  M.	  Masser	  
Strangers	  In	  The	  Night	  –	  B.	  Kaempfert	  
Titanium	  –	  C.	  Cheyenne	  
Copacabana	  –	  B.	  Manilow	  
No	  surprises	  –	  G.	  Gee	  
My	  Way	  –	  J.	  Revaux	  
Dni,	  Których	  Nie	  Znamy	  –	  M.	  Grechuta	  
Hit	  The	  Road	  Jack	  –	  P.	  Mayfield	  
Lambada	  –	  U.	  &	  G.	  Hermosa	  



Unbreak	  My	  Heart	  –	  D.	  Warren	  
(Everything	  I	  Do)	  I	  Do	  It	  For	  You	  –	  B.	  Adams,	  R.	  Lange	  &	  M.	  Kamen	  
Padam,	  Padam…	  –	  N.	  Glanzberg	  
Who	  Wants	  To	  Live	  Forever	  –	  Queen	  

The	  Entertainer	  –	  S.	  Joplin	  
Rose	  Leaf	  Rag	  –	  S.	  Joplin	  
Heliotrope	  Bouquet	  –	  S.	  Joplin	  &	  L.	  Chauvin	  
The	  Easy	  Winners	  –	  S.	  Joplin	  
Summertime	  –	  G.	  Gershwin	  
Smoke	  –	  J.	  Kern	  
Take	  5	  –	  P.	  Desmond	  
Caravan	  –	  D.	  Ellington	  &	  J.	  Tizol	  
It	  Don’t	  Mean	  a	  Thing	  –	  D.	  Ellington	  
Don’t	  Get	  Around	  Much	  Anymore	  –	  D.	  Ellington	  
Sophisticated	  Lady	  –	  D.	  Ellington	  
Thanks	  For	  The	  Memory	  –	  L.	  Robin	  &	  R.	  Rainger	  
Spanish	  Flea	  –	  J.	  Wechter	  

Oblivion	  –	  A.	  Piazzolla	  
Libertango	  –	  A.	  Piazzolla	  
Verano	  Porteno	  –	  A.	  Piazzolla	  
Evening	  Shadows	  –	  L.	  Searle	  
El	  Choclo	  –	  A.	  Villoldo	  
Four,	  For	  Tango	  –	  A.	  Piazzolla	  
Balada	  Para	  Un	  Loco	  –	  A.	  Piazzolla	  
Volver	  –	  C.	  Gardel	  
El	  Dia	  Que	  Me	  Quieras	  –	  C.	  Gardel	  
Rio	  Sena	  –	  A.	  Piazzolla	  
Tango	  Apasionado	  –	  A.	  Piazzolla	  
Paloma	  –	  S.	  Yradier	  

Eine	  Kleine	  Nachtmusik	  –	  W.	  A.	  Mozart	  
O	  Sole	  Mio	  –	  E.	  di	  Capua	  
Humoreska	  –	  A.	  Dvorak	  
Habanera	  z	  “Carmen”	  –	  G.	  Bizet	  
Seguidilla	  z	  “Carmen”	  –	  G.	  Bizet	  
Les	  Toreadores	  z	  “Carmen”	  –	  G.	  Bizet	  
Aragonaise	  z	  „Carmen”	  –	  G.	  Bizet	  
Najpiękniejsze	  Walce	  –	  J.	  Strauss	  
Salut	  d’Amour	  –	  E.	  Elgar	  
Can	  –	  Can	  z	  operetki	  „Orfeusz	  w	  Piekle”	  –	  J.	  Offenbach	  
Na	  Wzgórzach	  Mandżurii	  –	  I.	  A.	  Szatrow	  

Repertuar	  jest	  systematycznie	  powiększany	  o	  nowe	  pozycje.	  
Możliwe	  jest	  przygotowanie	  utworu	  na	  życzenie	  Klienta.	  

	  
	  
Contact:	  AVIP	  Group,	  www.avipgroup.com	  ,	  email:	  avip@avip.pl	  	  tel.	  +48-‐600	  384750	  /	  743	  


