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2017 december 20. 20 h

  

  

Papp László Budapest Sportaréna
 1143 Budapest, Stefánia út. 2. 

  

  

  

  

A ROYAL CHRISTMAS GALA európai turnéjának részeként, 2017. december 20-án,
Budapesten ad nagyszabású koncertet SARAH BRIGHTMAN. A világhírű előadóművész,
minden idők legsikeresebb szopránja a GREGORIAN énekegyüttessel és további különleges
vendégművészekkel közösen lép fel a Papp László Budapest Sportarénában. 

 A ROYAL CHRISTMAS GALA pazar fényjátékkal tarkított ünnepi előadásán a művészek
nagyzenekari kísérettel, szólóban, duettben vagy egyedi összállításban adják elő a
legnépszerűbb hagyományos karácsonyi dalokat. A gálán a karácsonyi klasszikusok mellett a
fellépők saját slágerei is felcsendülnek. .

 SARAH BIRGHTMAN ma kétségkívül a világ egyik legismertebb hangja és egyike a világ
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legkiemelkedőbb előadóművészeinek. Hangjával immár 30 éve színházakat, arénákat,
katedrálisokat, tölt be világszerte, rajongótábora pedig többmilliós. Harmincmilliós lemezeladása
több mint negyven országban száznyolcvannál is több arany- valamint platinalemezt hozott
számára. Andrea Bocellivel közös dalából, a Time to say goodbye-ból igazi nemzetközi sláger
lett, valamint ő az egyetlen olyan művész a világon, akit két Olimpia alkalmával is felkértek,
hogy adja elő a játékok hivatalos himnuszát, amit világszerte 7 milliárd néző hallhatott. 

 BRIGHTMAN ihlette minden idők legsikeresebb musicaljét, Az Operaház fantomját is,
amelynek a Londonban, illetve a Broadwayn tartott bemutatóján is ő játszotta a női főszerepet,
Christine Daaé-t. 

 A ROYAL CHRISTMAS GALA előadásán SARAH BRIGHTMAN mellett a GREGORIAN
énekegyüttes is izgalmas produkciót tartogat a közönség számára. Az együttes klasszikus
képzettségű énekesi a világ legsikeresebb német zenei formációját alkotják, amely több mint 10
millió eladott albummal, valamint arany - és platinalemezekkel büszkélkedhet.
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Sarah Brightman

  

Sarah Brightman, nemzetközi énekes szupersztár a világ legkelendőbb szoprán énekesnője.
Úttörő volt a klasszikus crossover zenei irányzatban, és híres arról, hogy hangterjedelme 3
oktávnál is szélesebb. Sarah az egyetlen, aki egyszerre vezette a Billboard klasszikus zenei és
tánc toplistáit. Hangja töltött már be színházakat, arénákat, katedrálisokat, világörökségi
központokat, valamint olimpiai stadionokat is, amelyekben a világ legszebb szerzeményeit
keltette életre.

  

Gregorian

  

A GREGORIAN leleményes koncepciója akkor született, amikor a hamburgi Frank Peterson
1989-ben meglátogatta a spanyolországi San Lorenzo de El Escorial kolostort. Miközben a
középkori kolostor és vár együttesét járta, miközben walkmenjén mai zenéket hallgatott, az az
ötlete támadt, hogy a régi gregorián énekeket egyesíti a modern popzenével.
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