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A Szabados – Koncert Partensteinben, 1983. egy magángyűjteményben szereplő hangfelvétel, amelyen
Szabados György szóló zongora-játéka hallható.
A zenék Szabados György szerzeményei.

Track listing*
1.
2.
3.
4.

Szólóposzáta – Régi ima
Tónus – Csíki verbunk (szólózongora-változat)**
Ballada**
Szól a figemadár (rövid részlet)**

29:23
10:00
4:47
1:29

Musicians


Szabados György – piano

* Az eredeti hanganyagból szerkesztett és módosított változat. Az eredeti gyűjtőnél Take 1 – Take 4 címen volt.
** A (#2-4) számok elejéről néhány hang hiányzik.

Rudolf Kraus hozzánk intézett leveléből idézünk (a magyar szöveg Tharan Marianne fordítása alapján):
I was the organizer of this concert, which happend in a very small village in the mountain Spessart, about 30 km from
Würzburg, where I run a kind of Free Jazz Klub, with Restaurant at this time Fall/Spring 1983/84.
The evening concert was divided into two parts. First was playing: Burton Greene Trio, second Szabados Solo.
The last piece you hear of this performance "Szól a figemadár" was not an encore (ráadásként), but I had to interrupt
the concert, because the neighbor and owner of the Klub called and ask to stop the concert as their Baby could not
find sleep of the music. As it was allready about 23:30h at the time this happend and I needed their future
cooperation I dedcided to stop the concert at this point. Strange story, but true. Judit was at the concert too, she may
remember.

Ezt a koncertet én szerveztem, a helyszín Spessart hegyén volt egy kis faluban Würzburgtól 30 km-re, ahol egy
Free Jazz Klubot vezettem étteremmel 1983-84-ben.
A koncert két részből állt. Az első: a Burton Green Trio, a második Szabados szóló. A koncert utolsó darabja,
a “Szól a figemadár” nem ráadás volt, hanem abba kellett hagyni a koncertet. Ugyanis a Klub tulajdonosa és
egyben szomszéd kérte, hogy fejezzük be, mert a gyereke nem tud aludni a zenétől! Mivel már 23.30 volt az idő,
a jövőbeni együttműködés érdekében ezen a ponton abbahagytuk a zenélést.
Különös történet, de igaz. Judit is ott volt a koncerten, lehet, hogy emlékszik…

