
Szabó Balázs Bandája

SZABÓ BALÁZS BANDÁJA LÉP FEL az EHETI ingyenes V4 VÁRKERT koncerten

  

Március 16. Budapest 

  

  

  

Március 16-án Szabó Balázs Bandája, valamint a Piotr Lemańczyk Trió lengyel jazz
együttes ingyenes koncertjeivel folytatódnak a V4 koncertek a Várkert Bazár
Nagytermében. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

  

A Visegrádi Négyek 1991-es megalakulása a közös múltra, értékekre, érdekekre, valamint a
kölcsönös bizalomra alapozva épült. Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia
együttműködése hatékonyan képviseli regionális érdekeinket, hiszen Közép-Európa államaiként
összefogásunk garancia kultúránk, identitásunk, közös értékrendünk megőrzéséhez. Ezáltal
nem csak a régiónkban, de egész Európában segíteni tudjuk a fejlődést, és történelmi
tapasztalatok alapján építhetünk egy erősebb közösséget.

  

A 2017-2018. évi elnöksége alatt Magyarország olyan kulturális programsorozatot indított el,
amelynek célja a tagországok közti kapcsolatok erősítése, közös kulturális értékeik bemutatása.
A V4 együttműködés megszületése és az ötödik magyar elnökség tiszteletére a Magyar
Turisztikai Ügynökség rendezvény sorozatot szervezett, az ingyenes zenei előadásokon
minden alkalommal egy hazai, illetve egy külföldi fellépő koncertjét hallgathatják meg az
érdeklődők.
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Szabó Balázs Bandája

        Szabó Balázs énekes, dalszerző, zeneszerző, multiinstrumentalista, bábszínész ésmesemondó, aki hosszú utat járt be a zenei fesztiválok nagyszínpadáig: előadói pályájátgitárosként kezdte, majd évekig bábszínészként is dolgozott. Zenekara népzenei elemeketfelvonultató dalaival állandó vendége a meghatározó fesztiváloknak, az elmúlt években számosteltházas koncertet adtak Magyarországon és külföldön is. Legutóbbi nagylemezük pedig2015-ben "Az év alternatív albuma" kategóriában Fonogram díjat kapott.  Az esemény vendégzenekara a lengyel Piotr Lemańczyk Trio jazz együttes. A zenekarvezetője Piotr Lemańczyknagybőgős a lengyel jazz egyik kiemelt hangszerese, több neves díj birtokosa és számosmeghatározó szólista biztos zenei alapját adja. A trió tagjai Adam Pieronczykszaxofonos, akit a kilencvenes évek végén hazájában többször jelöltek az év jazz-zenésze, azév szoprán szaxofonosa, illetve az év jazzlemeze kategóriában különböző díjakra, a trió tagjamég Jacek Kochan, aki Lengyelország leghíresebb ütőhangszerese.  A koncertre a belépés ingyenes, de előzetesen regisztráció szükséges, amelyrecsütörtökön 20 óráig van lehetőség a V4concerts@hungarofest.hu  email-címen. 
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