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2015. február 21. 19,30 h

  

Papp László Budapest Sportaréna

  

  

  

2015. február 21-én 19:30-kor a Papp László Budapest Sportaréna színpadán José Cura
koncertezik Mahó Andreával és Miller Zoltánnal.

 A musicalek világából már jól ismert angyali hangú énekesnő Mahó Andrea (eMeRTon és
Artisijus díjas prémium kategóriás színésznő, énekesnő) újabb világsztárt készül meghódítani.
Pályája kezdete óta, töretlen sikerrel emelkedett az ismert és elismert énekesnők közé. Hangja,
egyénisége, kifinomult stílusa és színpadi jelenléte meghatározó élményt nyújt rajongóinak.
Pályafutása során olyan sikermusicalek főszerepeiben láthatta már a közönség mint Az
Operaház Fantomja, A Nyomorultak, Aida. Egyedi nagykoncertje "Ég és föld között" kerül
bemutatásra a Danubius Music szervezésében.

 A koncert kiemelt fellépője az argentin világhírű operaénekes, a "21. század tenorsztárja" a
sokoldalú -José Cura aki zeneszerző, karmester, színész, valamint tanár, fotós és üzletember is
egyben. Plácido Domingo, Luciano Pavarotti és José Carreras hármasára utalva a "negyedik
tenor" jelzővel is illetik, megszámlálhatatlanul sok díj tulajdonosa, többek között megnyerte a
Placido Domingo nevével fémjelzett Nemzetközi Énekversenyt is. Neve egybeforr a minőséggel
és garancia a világ minden táján. Az argentin operasztárt tiszteletbeli tanárként illetve Rosario
díszpolgáraként tüntették ki hazájában, és 2004 óta Veszprém város díszpolgára is. Kiváló
színészi alakításait és karizmatikus színpadi megjelenését a világ legrangosabb operaházaiban
kamatoztatja.
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         A magyar sztárvendég, Andrea régi, jó barátja és kollégája, Miller Zoltán , akivel már többmusicalben is játszottak együtt, többek között Az Operaház Fantomjában és A Nyomorultakbanis. Miller Zoltánt, azonban a közönség jól ismeri korábbi pop karrierje nyomán is, hiszen azEmberek zenekar énekesként számos sláger a nevéhez kötődik. A Magyar Köztársasági EzüstÉrdemkereszt és eMeRTon díjas színész/énekes kiváló, temperamentumos színpadi jelenség,szeret kirándulni a zenei műfajok között, meghatározó alakja a magyar kultúrának. 2015.február 21-én egyedi koncertprogram, igazi klasszikus kalandozás és nem utolsó sorban aművésznő születésnapja. A műfajok közötti átjárást, a hagyományos komolyzene és akönnyedebb stílusú dalok biztosítják. Az est művészei különleges kapcsolatot teremtenek ég ésföld között, hamisíthatatlan jó életérzést biztosítva a publikumnak. Mahó Andrea - José Cura - Miller Zoltán, három prémium kategóriás művész, háromcsodálatos hang, három csodálatos ember! A fantasztikus zenei alapot a Hungarian Studio Orchestra biztosítja.  
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