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Könnyűzenei koncert
„5 éves a História zenekar“ címmel hirdettünk könnyűzenei estét az
érdeklődőknek, kiknek száma sajnos elenyésző volt az erőteljes reklám ellenére is. Az 5
frekventált helyen elhelyezett bilboard, a több száz helyen kiragasztott, feltűnő plakát, az
újsághirdetések, az elektronikus hírterjesztő portálok igénybevétele, valamint a Kék Duna rádió
több 10 alkalommal beolvasott híre sem segített abban, hogy kellő mennyiségű zenerajongó
látogasson el községünkbe, az amúgy majdnem tökéletesre sikeredett zenés este nyújtotta
lehetőségek kicsemegezésére.
Az
est első szereplője a perbetei BaBóBeBi együttes volt. A Dombóvári fivérekkel fémjelzett
BaBóBeBi
formáció zenéje , amely nagyon sokunk számára teljesen új volt, magasra helyezte a zenei
mércét. A különböző feldolgozásokon túl, saját szerzeményeik is, már az első hallásra
élvezhetőek voltak. Mi szervezők, „csak így tovább“ szlogennel köszönjük és kívánunk sok
sikert a csapatnak.
A BaBóBeBi együttes után, egy pici technikai szünet következett, majd az
ünnepelt História zenekar nyitotta koncertjét a legújabb kislemezük címadó dalával a
„Kibérelünk egy öreg házat“ című szerzeménnyel. Ezek után a már környékünkön jól ismert,
szinte slágerszíntű számaik mellett megízlelhettük a tavaszra tervezet 3. nagylemezükre
tervezett dalok egyikét-másikát is.
A
História együttes
dalai fokozták a hangulatot a gyérnek mondható, ennek ellenére aktív közönség soraiban, így
az est sztárvendége, a Magyarországi,
Ferenczi György
nevével fémjelzett
Rackajam együttes
kiváló zenéje már csak hab volt a tortán.
A több mint 3 órás zenei est színvonalas zenei csemegéket sorakoztatott fel,
ebből is eredően, csak veszített aki kihagyta e alkalmat. A szervezők, a Csemadok helyi
szervezete, a Helyi Művelődési Központ és a História együttes közös munkájának
eredményeképp létrejött produkcióról elmondható, hogy a helyi adottságok korlátait figyelembe
véve sikeres volt annak ellenére, hogy a tervezett 4-500 néző helyett csupán 120-an váltottak
jegyet, így mindenkit beleszámolva sem voltunk többen mint 200-an.
A koncert után a Csemadok klubhelyiségében folytatódott a születésnapi buli,
ahol a Nagy Ferenc álltal készített gulyásleves nagy sikert aratott ugyanúgy, mint az ipolynyéki
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pincéből származó fehér bor. A több mint 50 meghívott vendég fáradthatatlansága egészen
hajnali 3-ig tartott. Időközben azt is megbeszéltük, hogy az ilyen jellegű koncerteken, ahol az
együttesek minőségi rétegzenét játszanak a kultúrházunkhoz képest jóval kisebb helyiségben,
a mostanitól sokkal jobb hangulat érhető el. Talán ez a megoldás kulcsa. Talán még mindig
várni kell arra, hogy, s itt elsősorban a hazai közönségre gondolva, igény legyen az ilyen
jellegű rendezvényekre is.
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