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Debreceni lett
a Miss Fanfár ‘96
Debrecen, Mazamet (HBN) - A Debreceni
ifjúsági fúvószenekar és majorette-együttes
a napokban érkezett haza dél-franciaországi
körútjáról.
Mazamet-ben a 9. fanfár határok nélkül el
nevezésű fúvós- és majorette-fesztiválon
nagy sikerrel szerepeltek a fiatalok. Tizen
négy nemzet együttesei találkoztak a több
mint 800 résztvevő fiatalt mozgósító feszti
válon. A helyi sajtó a következőképpen mél
tatta a debrecenieket: „Báj és szépség, jó
hangzás és kifogástalan koreográfia jellemez
te a magyar együttest."
A fesztivál nagydíját s a „Miss Fanfare
'96"-ot is magyar kislány nyerte, Gál Tün
de, a majorette-csoport tagja.
Az együttes további meghívásokat kapott
Franciaországba, Csehországba és Spanyolországba.
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D ö n tö tt a kö zö n sé g : kell a dzsessznapo
Szubjektív jegyzetek a h u szo n ö tö d ik fesztivál hangversenyeiről, előadóiról
E ndes M ihály

Telt ház minden helyszínen és al
kalommal, tomboló siker kísérte
produkciók. A hallgatóság már
puszta jelenlétével is szavazott:
kedveli és továbbra is igényt tart
erre az ezerarcú, mégis minden
kor őszinte muzsikára.
Ugye, sokan emlékeznek még a
huszonöt évvel ezelőtti szárnypróbálgatásokra? A „lássuk, mi
lesz" hangulatra, amikor még ugyanúgy, mint ma - „csak" ha
zai együttesek fellépésével elin
dult városunkban az immáron ne
gyedszázados múltra visszatekin
tő eseménysorozat. Annak idején
a kötelező óvatosság, most pedig
az utóbbi évek számos összetevő
ből álló szomorú tapasztalatai
késztették erre a szervezőket. S
hogy mi lett belőle? Aki ott volt,
tudja, a távolmaradók számára vi
szont szolgáljanak tanulságul az
alábbi sorok.
Magaslati pontok

Az együttes még az idén egy japán meghí
vásnak is szeretne eleget tenni

F o tó : M ag án arch ív u m

Ha drágábban Is,
lesz elég tankönyv
Budapest (MTI) - Lesz elegendő tankönyv
az iskolák kapunyitására. Ábrahám István, a
Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. vezérigazgató
ja a sajtónak elmondta: július 31-ig elkészül,
s augusztus 16-ra a nagykereskedők raktá
raiba kerül az rt. tankönyvlistáján szereplő
1400-féle kiadvány.
Ellenkező esetben a Nemzeti Tankönyvki
adó Rt. jelentős kötbért fizet a nagykereske
dőknek. Ha pedig a tankönyvek nem érkez
nek meg szeptember 6-ig az iskolákba, akkor
a kereskedőknek kell fizetniük, pontosabban:
olcsóbban kell adniuk a tankönyveket.
Ábrahám István leszögezte: a tankönyvárak
megfelelnek majd az 1995 novemberében
megállapítottaknak, azokon már nem változ
tatnak. Ä tavaly szeptemberinél azonban így
is 30-35 százalékkal drágábbak lesznek a
könyvek.

Csodaszarvas-premier
Szeged (MTI) - A szabadtéri játékok szín
padán július 26-án és 27-én mutatják be A
csodaszarvas című szertartásjátékot. A darab
rendező-koreográfusa, Novák Ferenc szerint
ez az egyetlen színházi produkció, amely ki
fejezetten a millecentenáriumra készült.
Az ázsiai népek mitológiáján, szertartás
rendszerén alapuló kétrészes színpadi játék
a budapesti Nemzeti Színház megrendelé
sére jött létre, ezért a szegedi premier után
október 4-én ott is színre kerül. Rövidített
változatával augusztus 19-én, a honfoglalás
napján, Budapesten, a millecentenáriumi
fesztiválon is találkozhat a közönség. A pró
bák idején már érdeklődtek iránta külföldi
impresszáriók is, így elképzelhető, hogy
Nyugat-Európában is bemutatják.

Amikor „csak" magyar zené
szekről írunk, szükséges az idéző
jel használata, hiszen napjainkban
olyan forrásból meríthetünk,
amely tiszta is, ízes is, hozzá ki
apadhatatlan. Amelyre büszke le
het ezeregyszáz éves nemzetünk.
Külön öröm, hogy mind ez szűkebb pátriánkra is vonatkozik.
Az első délután a fiatal tehetsé
gek számára adott lehetőséget a
bemutatkozásra. Éltek is az alka
lommal. Soraikban itt-ott felbuk
kant egy-egy rutinos öreg róka, de
ugyebár egy tanulmányi kirándu
lás tanár nélkül mit sem ér. A Pataj trió a bebop mellett kötött ki,
annak is azt a lüktető, swingelő
formáját művelik, amely annyira
jellemezte O. Peterson világát. Fél
éve játszanak együtt, ha folytatják,
sokra vihetik. A Palotai kvartettől
modem main streamet hallottunk,
nagybőgősük, Lucz János az utób
bi évek egyik nagy felfedezése. A
legjobb kalkulust - gondolom,
nem csak nálam - a Kutas trió ér
demelte ki. Enyhén fusion ízű, la
tinos dallamvilág jellemzi őket, s
nem riadnak vissza a bonyolult
ritmusképletektől sem.
A műsorrend szerint este a mű
faj egyik legfajsúlyosabb témáját
kaptuk: a magyar dzsessz-folklór
reprezentánsainak felvonulását.
Az etno-dzsessz pedig, mint a vi
lágzene integráns része, free ala
pokon nyugszik, s ezért éppen
nem dallamos és ritmusos voltá
val tűnik ki. Bonyolult szerkeze
tű, nehezen megemészthető, aki
viszont ráérez (és erre, mint ki
derült, bárki képes), az előtt cso

dálatos világ tárul fel. Hogy a
program ne legyen egysíkú, ne
adj' isten unalmas, arról a muzsi
kusok gondoskodtak, akik, stílsze
rűen szólva igencsak tarka szőt
test terítettek elénk. A Grencsó
trió túlnyomórészt klasszikus
(Dolphy-,
Coltrane-örökségű)
free-t játszott, egyik darabjuk szarutülöksíp-szólója azonban hami
sítatlan népdalihletet sugárzott.
Az őket követő Gesztelyi Nagy Ju
dit fuvolista vezette Novus Jam
trió viszont valóságos folklórfesz
tivált rendezett. Jámbor földi ha
landó előtt teljességgel ismeretlen,
egzotikus hangszereik arzenáljá
nak segítségével, a zene szárnya
in elröpítettek minket Fekete-Afrikába, az Atlaszvidék arabjaihoz,
Dél-Amerikába és a Karibi-szige
tekre. Produkciójuk látványnak
sem volt utolsó, s meggyőződé
sem, hogy kiválóan tudnának
dzsesszt is játszani - ha akarná
nak. Úgy néz ki, nem akarnak, s
döntésüket tisztelni kell. Ezzel
együtt is ők vitték el a „közön
ségdíjat". Miért is ne, amikor a zö
mében fiatal hallgatóság jelentős
része talán ma találkozott először
szemtől szembe a műfajjal, s aka
démikus viták helyett a látvány
(és persze a színvonal) mellett
voksolt.
A Dresch kvartettről már min
den szépet és jót elmondtak, s mai
előadásuk is világszínvonalú volt.

„Magyar rapszódiákat" hallottunk
tőlük, magas hőfokon izzó
dzsesszben megfogalmazva. Kis
csoda tanúi lehettünk általuk made in Hungary. A műsort a
Szabados György vezette Makuzegyüttes zárta. A nyolctagú tár
saság (benne három fúvós, két
ütős) elemi erejű bigband-hatással
szólalt meg, a zongorista maestro
által komponált, hangszerelt és di
rigált számokban. A dallamvázat
magyar népdalfüzér alkotta, ame
lyet a művészek a kollektív imp
rovizáció során már-már bartóki
módon bontották fel, járták körül
és rakták össze végül. A free gyö
kerű, etno-dzsessz legmagasabb
igényeket kielégítő bemutatásá
nak váltunk ámuló részeseivé.

Olcsón színvonalasat
A második délután a populárisabb zenéé volt. Török Ádám egy
szál fuvola mögé húzódva (némi
elektronikus körítéssel), a maga
shout-es stílusával bizonyította új
fent állócsillag voltát a műfaj egén.
A Palermo Boogie Gang néhány
blues és boogie-woogie mellett
rhythm and blue-t szolgáltatott,
meglehetősen kommersz kiszere
lésben. Bizony, hiába a nagyszerű
hangszertudás, ha a szórakoztató
ipar mást igényel...
Este újfent a Kölcseyben talál
koztunk, a Magyar Sztárok Kon

F otó: F. Szilágyi I
certjén. A Muck Show kemény,
mör, színvonalas fusiont játsz
nagy sikerrel. A másodikként
lépő Szakcsi Lakatos Béla, a i
dem, nagy öreg jelentette a légi
lemesebb meglepetést. Laka
Dezső szaxofonossal hatalma
léptek időben visszafelé, s na
szerű beboppal simogatták a
künket. Oláh Kálmán szextettje
szont modern main streamet r
zsikált - szépen. A „Skylark" g
nyörű balladája egybehangzó
lemények szerint a fesztivál eg
csúcspontját jelentette. Éjfél u
jutott szóhoz Babos Gyula és c
pata. Ő az időtlen, stílusokon
korszakokon felül álló gitárjá
felkent papja, s ezt ifjú „segéd
kíséretében most is bizonyítói
Vasárnap délelőtt ismét szab
ég alatt vigadtunk. Először a D
receni Dixieland Band lépett 1
s megállapíthattuk, hogy az i
múlásával ők is egyre swingest
bé válnak és ennek csak örüli
tünk. A zárszót a Hot Jazz Ba
mondta el tüzes New Orlean
dallamok segítségével. Jó és em
kezetes, s főként olcsó fesztit
volt a huszonötödik - legalábl
nekünk, a közönségnek. Igérjt
hogy jövőre is eljövünk, feltét
hogy a jegyárak nem lesznek se
kai magasabbak, mint az ide
Mert a következő dzsessznapolt
azért újabb 365, vélhetően kevt
bé szórakoztató nap vár ránk

FÜLBE VALÓ

A könnyűzenében sem tudnak igénytelenek lenn
Az idei nyár egyik legnagyobb
slágere lett a We've Got It Goin'On című dal, amely annak az
öt fiatal muzsikusnak az első fel
vétele, akik a Back Street Boys ne
vet viselik. A szám megtalálható
a New York-i csapat bemutatko
zó lemezén, amelyről az I Wanna
Be With You című dal is a népsze-

Ornella Muti
nagymama lett
Párizs (MTI) - Ornella Muti, a francia fő
városban élő olasz filmszínésznő - a leg
utóbbi közvélemény-kutatás szerint az
olasz férfiak nőideálja - nagymama lett.
A 41 esztendős Muti elsőszülött lánya,
vagyis a boldog kismama szerint Ornella
„magán kívül volt az örömtől." A dolgok ter
mészetes logikája ez, tehetnénk hozzá. An
nál is inkább, mert Ornella nagyi annak ide
jén 19 éves korában szülte és különös néven
- Naike - anyakönyveztette a kislányát. De
hogy ki a gyerek apja, mindmáig nem árul
ta el. Egyébiránt Naike is csak a szülés után
kivan házasságot kötni, nyilvánvalóan a bol
dog nagymama jelenlétében. Aki a jó hírre
azt is üzente Párizsból, hogy: „Csak semmi
nagymamazas, különben szétváglak benne
teket."

A fiatalok tánccal is kifejezték a tetszésüket

A Back Street Boys együttes
rűsegi listák élén landolt. Hiphop, romantikus, tánc- és popslá
gerek váltják egymást a lemezen,

végig a jellegzetes és igényes vo
kális hangzással előtérben. A ki
tűnő stúdiótechnikával rögzített
anyag változatossága ellenére az
említett két felvételen kívül nem
igen hoz több slágert.
Ráadásul néhány héttel ezelőt
ti budapesti fellépésükkor a stú
diótechnika hiányában ezeket sem
tudták a lemez hangzásának meg
felelően élőben előadni. Ebben az
is közrejátszott, hogy ők nem pró
bálták meg a közönséget, a többi
ekhez alkalmazkodva, play-back
eljárással becsapni. A fiúk ilyen
jellegű zenei igényessége bizonyá
ra abból ered, hogy fiatal koruk
ellenére komoly zenei múlt áll a
mögöttük. Mindegyikőjük szere
pelt már korábban zenés színházi
produkciókban, kórusokban éne
keltek és emellett hangszeres ze
néléssel is foglalkoztak. A
könnyedebb szórakozást kedve
lőknek bizonyára meggyőzőek az
említett slágerek, de az igényeseb
beknek is ajánlhatjuk a felvételek
nek majdnem a felét kitevő ro
mantikus balladákat. (Back Street
Boi/s, 1996. Jive Records, BMC))
Az olaszok - sok évszázados
zenei hagyományaikhoz híven - a
könnyűzenében sem tudnak
igénytelenek lenni. Ennek egyik
bizonyítéka a 32 éves Eros Ramaz-

zotti hároméves hallgatás után
idén májusban kiadott új lemeze
is. A felvételek olaszországi és egy
Los Angeles-i stúdióban készül
tek, olyan első osztályú zenészek
közreműködésével, akik például
Eric Clapton vagy Quincy Jones
kísérőzenészei. Ä legmaibb tánc
ritmusú számok is finoman kidol
gozott hangszeres betétekkel van
nak hallgathatóvá varázsolva. A
kor igényeinek megfelelő slágerek
mellett szerepelnek az albumon
jellegzetes olasz slágerek, latin
amerikai (merengue, salsa) ritmu
sok, a hatvanas évekre emlékezte
tő hangzások, soul és rhythm and
blues elemek. A tehetséges muzsi
kusnak 1982-ben, tizenkilenc éve
sen jelent meg az első felvétele. Ez
után két évvel aratta az első na
gyobb sikerét a San Remó-i fesz
tiválon. Azóta számtalan slágerrel
szerzett több aranylemezt nem
csak hazájában, de Svájcban,
Ausztriában, Németországban,
Franciaországban és Spanyolor
szágban is. Harmadik lemezéből,
1987-ben több mint kétmillió pél
dány fogyott el, de következő le
mezeivel ezt is messze túlszár
nyalta, és az eddigi legnépszerűbb
olasz popénekes lett szerte a vilá
gon, így Dél- és Észak-Amerikában is. Dalait maga írja, hangsze-

Eros Ramazzotti a legnépszerűbl
olasz popénekes Fotó: BMG Ari
óla Hungary
reli, és egyszerű, de érzelmes sző
vegeivel széles rétegekhez tu<
szólni. Azok is átélhetik érzelme
előadásának mondandóját, akii
nem értik az olasz nyelvet, mind
emellett az új lemezen egy spa
nyolul előadott szám is hallható
Igazi nemzetközi sikerre számít
hat tehát ez a lemeze is az igénye:
zenehallgatók és könnyed szóra
kozásra vágyók körében egyaránt
(Eros Ramazzotti• Dove c'é musica
1996. Edizioni DDD. BMG)
(He. P.)

