ZENE HATÁROK NÉLKÜL
ADVENTI KONCERTEK

2018. november 30‒december 15.
fertődi Esterházy-kastély

MUSIK OHNE GRENZEN
ADVENTKONZERTE

30. November‒15. December 2018
Schloss Esterházy, Fertőd

ESTERHÁZY-KASTÉLY

− FERTŐD-ESZTERHÁZA −

ANGYALLÁ VÁLNI…
ZSÉDA ÉS A KVARTETT

ENGEL WERDEN
ZSÉDA UND DAS KVARTETT

2018. december 8., szombat 19.00
MARIONETTSZÍNHÁZ

8. Dezember 2018, Samstag, 19 Uhr
MARIONETTENTHEATER

„Az élő zene varázsa, klasszikus elegancia, finom nőiesség, meghitt harmónia…” – így jellemzik a többszörös Fonogram- és EMeRTon-díjas énekesnőt,
aki 18 toplistás slágerrel, 4 platina- és 4 aranylemezzel a magyar könnyűzenei élet egyik legsikeresebb női előadója. Pályáját a műfaji sokszínűség
jellemzi: a pop dalok mellett hallhattuk már jazz-, blues-, soul zenét, sanzonokat és klasszikus dalokat is énekelni. Mindezek számára elsősorban
keretet adnak a lélek rezdüléseinek és a legbenső érzéseink kifejezéséhez.
A karácsony számára „az év legszebb időszaka. ... az emberek megállnak
néhány napra, és csak azokra figyelnek, akik igazán fontosak számukra.
Megszűnik a külvilág, csend és béke költözik az otthonokba”.
Ismert világsikerek és jazz klasszikusok, úgy, ahogyan csak Zséda énekli, és
legismertebb slágerei, ahogyan élőben még csak kevesen hallhatták. Egy
különleges zenei kalandozásra csábít olyan dalokkal, amelyeken mindig
érződik varázslatos személyisége – mintha legféltettebb titkait osztaná
meg velünk, hallgatókkal. „Kicsi lány, álmodó. … a titkot meglátni oly jó!”

Die Zauber der lebendigen Musik, klassische Eleganz, edle Weiblichkeit,
intime Harmonie… – so wird die mehrfach mit Fonogramm und EMeRTon
Preis ausgezeichnete Sängerin charakterisiert. Mit achtzehn Hits, je 4 Platin- und Goldenen Schallplatten ist sie eine der erfolgreichsten Darstellerinnen des ungarischen Pops. Ihr Repertoire kennzeichnet die Vielfalt der
Genres: neben Poplieder sang sie schon Jazz, Blues, Soul, aber auch Chansons und klassische Lieder. All diese Lieder geben ihr den Rahmen, die
Emotionen und die innigsten Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Weihnachten ist für sie „die schönste Zeit des Jahres... Die Menschen halten einige
Tage und wenden sich an jenen, die für sie die Wichtigsten sind. Die äußere
Welt erlischt sich und Stille und Frieden ziehen in die Häuser ein.“
Bekannte Welthits und Klassiker des Jazz, wie sie nur von Zséda gesungen
werden können und die nur noch von Wenigen live gehört waren. Sie verleitet uns an ein spezielles musikalisches Abenteuer mit Liedern, die ihre
zauberhafte Persönlichkeit immer zurückspiegeln – als ob sie ihre wertvollsten Geheimnisse mit uns teilen wollte. „Kleines Mädchen, traumversunken. … es ist so schön, die Geheimnisse zu entdecken!“

ZSÉDENYI ADRIENN – ének
KUZBELT PÉTER – szaxofon
BUBENYÁK ZOLTÁN – zongora
STUDNICZKY LÁSZLÓ – basszusgitár
KASZÁS PÉTER – dobok

ADRIENN ZSÉDENYI – Gesang
PÉTER KUZBELT – Saxophon
ZOLTÁN BUBENYÁK – Klavier
LÁSZLÓ STUDNICZKY – Kontrabass, Bass
PÉTER KASZÁS – Schlagzeug

