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Fuvolista világsztár és ősbemutató a Pestszentimrei Sportkastélyban
Eddig sehol nem játszott számokkal kibővített„Best of Horgas Eszter” műsorral lép a Sportkastély közönsége
elé a varázslatosan szép világhírű fuvolaművész.
A klasszikus fuvola irodalmat sokszorosára bővítő, műfaji határokat átrajzoló hangszeres művész szokásához
híven kirobbanó energiájú, megdöbbentően színes és virtuóz műsorral ajándékozza meg mindazokat,
akik április 22-én este ott lesznek a pestszentimrei koncertjének nézőterén. A művésznő, akinek eddig
25 nagylemeze, 2 DVD-je jelent meg, és aki a klasszikus zene legnevesebb előadói mellett olyan jazz
világsztárokkal dolgozott, mint Al Di Meola vagy Natalie Cole, folyamatosan új utakat keres.
Ezen a koncerten is bemutatja 16 éve töretlenül felfelé ívelő művészi pályája legismertebb darabjait – a
védjegyévé vált Bizet-Carmen feldolgozást éppúgy, mint Astor Piazzola népszerű darabjainak átiratát, de
hallhatunk vadonatúj számokat is. Itt játssza el először Leonard Bernstein csodálatos Somewhere című
szerzeményét, melynek vokál szólamát az ország egyik legjobb énekesnője, Wolf Katalin énekli el. A dal
magyar szövege Müller Péter Sziámi költői vénáját dicséri.
A koncerten ezúttal is a legnevesebb magyar allround muzsikusokból álló Class Jazz Band zenekar kíséri.
A másfél évtized óta fennálló együttesben olyan kiválóságok játszanak, mint Hárs Viktor basszusgitáros és
zeneszerző, Kaszás Péter, aki nem csak a dobok mögött virtuóz, hanem dalszerzőként is kiváló, a zongoránál
a latin jazz magyarországi nagykövetét, Révész Richárdot hallhatjuk, gitáron pedig Dajka Krisztián játszik,
akit szintén a hazai mezőny legjobbjai között tartanak számon. Ütős hangszereken a pergő kezű Pusztai
Csaba kíséri a csapatot.
A színpadi show-t a helyi közönség számára különösen kedves Botafogo Táncegyüttes vérpezsdítően
professzionális táncosai és az óriás kivetítőn látható különleges látványelemek gazdagítják.
A koncert vendégeiként ismét a színpadra lépnek a XVIII. kerületi Dohnányi Ernő Zeneiskola legkiválóbb
növendékei.
VIP jegy: 10.000 Ft
Belépőjegy: 3.990 Ft
Gyermekjegy: 1.000 Ft (0-14 éves korig váltható, legalább 1 felnőtt jegy vásárlása
esetén vehető igénybe, belépéskor diákigazolvány felmutatása szükséges)
Családi jegy: 6.990 Ft (2 felnőtt, 2 gyermek belépésére jogosít)
Jegyvásárlási lehetőség: Pestszentimrei Sportkastély, Rózsa Művelődési Ház,
Dohnányi Ernő Zeneiskola, jegy.hu

