Music max

Cyklus koncertných podujatí vážnej
i nevážnej hudby.

29. 11. 2008 o 16.00 hod. ~ zábavno obchodné centrum MAX Nitra
Účinkuje:

The followers

Juraj Blaha – tuba / Patrik Fičor – bicie
Richard Fičor – gitary / Pavol Hoďa – spev, klarinet, saxofón
Boris Lenko – akordeón / Róbert Neuszer – bendžo, ukulele
Program:

Autori skladieb dnešného koncertu:

Bert Kalmar / Brooks / Clerence Williams / Edward Heyman / George Gershwin / Harry Ruby
Johnny Green / La Rocca / Merle Travis / Orpheon Celesta / Robert Sour / Thomas Waller
a ďalší
Hudba súboru THE FOLLOWERS.
V umení existuje krásny fenomén – čas. Čas určuje kvalitu, prehodnocuje, odhadzuje, navracia. Jazz, zázrak
hudby 20. storočia, vznikol z hudby prisťahovalcov, zmiešaním kultúr, zvykov, inej potreby vyjadrenia na
novom kontinente. V umení platí, že nie vždy sú najlepší tí prví. Väčšinou tí najvýraznejší spracujú nápady
svojich predchodcov. Hudba súboru Followers sa vracia k tým prvým, k tým, ktorí to vymysleli a na ktorých
základoch stojí dnes celý jazz, country hudba, ale aj mnohá hudba vážna. Základy tejto hudby sú totiž
úžasné. Čisté a úprimné, nápadité a originálne. Čas ju vracia späť, pretože si to zaslúži. The Followers hľadá
korene a spoznáva myslenie prvých jazzových kapiel, prvých improvizácií, novej harmónie, novej hudby.
Táto hudba sa prirodzeným spôsobom vracia k tvárnosti, improvizácii v hudbe na novom základe, tak ako
tomu bolo v 17. storočí. Improvizácia, voľnosť, sloboda sú najspontánnejším prejavom človeka. Objavujú
opäť po dlhom čase a táto hudba tak reaguje na slobodu nového sveta. Prináša kúzlo inakosti, rizika,
tvorivosti a prináša nové možnosti. Stáva sa nositeľom novej a čarovnej hudby ...

Ďalší koncert cyklu koncertných podujatí Music MAX sa uskutoční dňa 13. 12. 2008 o 16.00 hod.
a účinkovať bude spevácky zbor AMADEUS CHOR.
AMADEUS CHOR je ojedinelé teleso svojho druhu na Slovensku s množstvom koncertov po celej Európe, zaujme
poslucháčov nielen hodnotným umeleckým prejavom, ale nadväzujúc na viedenskú tradíciu zaujme aj atraktívnou
vizuálnou stránkou. Účinkuje v dobových kostýmoch a prenesie Vás na panovnícke dvory habsburgovskej monarchie. Repertoár AMADEUS CHOR tvoria okrem pôsobivých skladieb W. A. Mozarta a svetových vianočných kolied
aj zborové skvosty všetkých štýlových období, nevynímajúc ani populár.
Koncertný cyklus je organizovaný v spolupráci so Slovak Music Bridge, v.o.s.
Kontakty:
zábavno obchodné centrum MAX Nitra; Chrenovská ul. 30, Nitra; www.ocmax.sk; nitra@ocmax.sk
Slovak Music Bridge, v.o.s.; www.slovakmusicbridge.eu; agency@slovakmusicbridge.eu

