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A GYULAI DIRTY SLIPPERS ZENEKAR JELENLEG TIM PALMERREL, A U2 ÉS BON JOVI GRAMMY-DÍJAS PRODUCERÉVEL DOLGOZIK EGYÜTT

Pop-rock ritmusra bulizhat az erdélyi közönség

Erdélyi lemezbemutató turnéja keretében Kolozsváron és Csíkszentdomokoson lép fel a Dirty Slippers

A kolozsvári L’Autre Caféban és 
a csíkszentdomokosi kultúrház-
ban ad lemezbemutató koncer-
tet pénteken, illetve szombaton 
a Dirty Slippers magyar pop-
rock zenekar.

 » BEDE LAURA

K ét erdélyi településen lép fel a 
héten a magyarországi Dirty 
Slippers zenekar, amely Tim 

Palmerrel, a U2, Bon Jovi, David 
Bowie és a Goo Goo Dolls Gram-
my-díjas producerével dolgozik 
Lobó-Szalóky Lázár énekes-gitáros 
legújabb, Nyitva című dalán. A gyu-
lai banda idén márciusban Nagyvá-
radon indította el 2019-es turnéját, 
amelynek során 90 koncertet adnak 
a Kárpát-medencében Kitűzöm a 
zászlót című új nagylemezükkel. 
A szerkesztőségünkhöz eljuttatott 
közleményben megjegyzik, hogy a 
zenekar tagjai nagyon büszkék szár-
mazásukra, hiszen Lobó-Szalóky 
Lázár erdélyi, Nagy Attila (dobok) 
felvidéki, Vanyó Szilárd (basszus-
gitár, vokál) pedig Somogy megyei 
felmenőkkel is rendelkezik. Mint ír-
ják, különleges műsorral készülnek 
az erdélyi közönségnek. Pénteken 19 
órától Kolozsvár egyik legújabb kok-

télbárjában, a L’Autre Caféban adnak 
koncertet, másnap pedig szintén 
19 órától a csíkszentdomokosi kul-
túrházban játszik a Dirty Slippers 
zenekar. Mindkét koncertre ingye-
nes a belépés. A turné támogatója 
a Nemzeti Kulturális Alap. A Dirty 
Slippers pop-rock zenekar 2005-ben 

alakult Gyulán. 2008-ban jelent meg 
első lemezük Dirty Slippers néven, 
melynek producere Takács Zoltán 
Jappán (Hs7) volt. 2009-ben kiadták 
kislemezüket Élned kell címmel, 
majd meghívást kaptak az Egyesült 
Államokba, ahol egy clevelandi ki-
adónak (Standby Records) köszön-

hetően felvették új lemezüket. 
2010 nyarán több neves magyar 
fesztiválon is felléptek olyan le-
gendás zenekarok előtt, mint az 
Edda vagy a Republic. Utóbbinak 
annyira elnyerte a zenekar a tetszé-
sét, hogy a remekül sikerült közös 
fesztiválkoncert után három évig 
a Republic vendégzenekaraként is 
felléptek Magyarországon, illetve 
a környező országokban, emellett 
folyamatossá váltak a saját telt 
házas koncertek. A zenekar Bódi 
László „Cipő” (a Republic egykori 
frontembere) elvesztése óta min-
den koncerten az Ahol te vagy 
című dalukkal állít emléket fi ata-
lon elhunyt barátjuknak.

2012 októberében megjelent a 
Közel hozzád című nagylemezük, 
novemberben már Paul McCartney 
és a U2 előzenekarával, az ír The 
Coronasszal turnéztak Európában, 
telt házas koncerteket adva Berlin-
ben, Hamburgban és Budapesten. 
2015 novemberében jelent meg a 
Múzsa nagylemez, mely elődjéhez 
képest jóval kiforrottabb és egysé-
gesebb pop-rock album lett, termé-
szetesen George Shilling és Vígh 
Arnold producerek közreműködé-
sével. A Dirty Slippers új nagyle-
meze tavaly jelent meg Kitűzöm a 
zászlót címmel.

 » A Dirty Slip-
pers új nagyle-
mezét mutatja be 
Erdélyben.
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 » ANTAL ERIKA

Ismét zene járja át a marosvásárhe-
lyi Kultúrpalotát november 20-án, 

amikor harmadik alkalommal szer-
vezik meg a Palotabált. A mondén 
esemény este fél hétkor kezdődik, 
és az egykori bécsi, hasonló rendez-
vények hangulatát idézi – ígérik a 
szervezők. A bál résztvevőit erre az 
alkalomra összeállított, különleges 
menü várja, amelyet a zenei produk-
ciók szüneteiben fogyaszthatnak el. 
A meghívott szólisták: Nathalie Pe-
na-Comas, a Dominikai Köztársaság-
ból érkező szoprán énekes és Franz 
Gürtelschmied bécsi tenor. A Maros-
vásárhelyi Állami Filharmónia szim-
fonikus zenekarát Pablo Boggiano 
argentin karmester dirigálja.

Az előző évek hagyományaihoz 
híven a szervezők ezúttal is adomá-
nyokat gyűjtenek. Míg korábban a 
művészeti múzeumot ajándékozták 
meg egy-egy műalkotással, most a 
fi lharmóniának szeretnék négy je-
lentős zenemű kottáját felajánlani. 
Hector Berlioz Fantasztikus szim-
fóniája, Wolfgang Amadeus Mozart 
36., illetve 41. szimfóniája, valamint 
Ludwig van Beethoven 6. szimfóni-
ája partitúrájával gazdagodik a Ma-
rosvásárhelyi Állami Filharmónia. 
A kottákat egy németországi nyom-
dától vásárolták, darabját 300 és 
800 euró közötti áron – árulta el az 
adományok értékét Cristina Manoilă. 
A szervező azt is elmondta, előzőleg 
egyeztettek a fi lharmónia igazgató-
jával, megkérdezték, melyek azok a 
zeneművek, amelyek partitúrájára 
szükségük lenne.

Vasile Cazan művészeti igazgató a 
sajtónak nyilatkozva kifejtette, mivel 
a szimfonikus zene a „kenyerük”, és 
„a hangjegyekből élnek”, nagyon 
fontos ez az adomány számukra. 
A zeneműveket ugyanis sajátos pa-
pírra, az erre a célra szakosodott 
nyomdákban lehet kinyomtatni, ami 
miatt a vásárlási értékük is nagyon 
magas – tette hozzá az igazgató. A 
négy mű pedig a klasszikus zene-
irodalom alapvető darabja, amelyet 
szívesen tűznek műsorukra a szim-
fonikusok.

Az idei bálban, az előzőekhez ha-
sonlóan, a Danceart táncosai is fel-
lépnek. Somodi Katalin és Somodi 

Márton, a tánciskola működtetői ér-
dekes és színes programot ígérnek, 
ahol a 10 évnél fi atalabb táncosaik, 
majd a 12 évesnél nagyobbak, illetve 
a senior tánccsoport is bemutatkozik.

A rendezvény idején nyitva tart a 
második emeleti kiállítóteremben lát-
ható Erdélyi festők a két világháború 
között című tárlat, valamint a craiovai 
művészeti múzeumnak köszönhetően 
egy Constantin Brâncuși-alkotás is 
megtekinthető lesz ebből az alkalom-
ból – mondta Soós Zoltán, a Maros 
Megyei Múzeum igazgatója.

A Palotabálra szóló belépő 180, il-
letve 210 lejért váltható, amely magá-
ban foglalja a vacsora árát is.

Klasszikus zeneművek kottája Palotabál-adományokból

 » Vasile Cazan 
művészeti igazga-
tó kifejtette, mivel 
a szimfonikus 
zene a „kenye-
rük”, és „a hang-
jegyekből élnek”, 
nagyon fontos 
ez az adomány 
számukra.

Bécsi hangulat. A marosvásárhelyi Palotabálban hagyományszerűen a Danceart táncosai is fellépnek

Két sorozat készül 
Sissi életéről

Felerősödni látszik a Sissi-kul-
tusz, miután két produkció is az 

egykori császárné életével foglal-
kozik. Az egyik történelmi mini-
sorozatot német–osztrák kopro-
dukcióban készítik, és a hatrészes 
szériát 2020-ban tervezik legyár-
tani. A készítők az erős akaratú és 
összetett személyiségű császárnét 
és királynét fogják bemutatni a 
Sissiről korábban megjelent köny-
vek alapján, az őt közelről ismerő 
barátok, rokonok szemszögéből. 
A sorozat azt a fejlődést követi 
majd végig, ahogy a fiatal bajor 
hercegnő Habsburg császárné-
vá érik – olvasható a HGV.hu 
portálon.

A másik Sissi-szériát a II. Er-
zsébet brit uralkodóról szóló The 
Crown című, díjnyertes sorozat 
írója, Amy Jenkins jegyzi: Allison 
Pataki Sissiről írt könyveit veszi a 
sorozat alapjául. Hasonlóan az elő-
zőhöz, itt is azt a változást követ-
hetjük majd nyomon, ahogy Sissi 
saját hatalmának tudatára ébred 
a férfi ak által dominált világban. 
Jenkins szerint a magyar királyné 
„karizmatikus és szabad gondol-
kodású volt, egy királyi lázadó, 
aki meglepően modern módon 
forgatta fel a Habsburg-udvartartás 
életét”. Ezek lesznek az első nem-
zetközi sorozatok Sissi életéről.  Az 
uralkodófeleségről készült máig 
legsikeresebb fi lmes produkciót 
1955-ben mutatták be Romy Schne-
iderrel a főszerepben. A Sissi című 
alkotás azóta is a valaha született 
egyik legsikeresebb német nyelvű 
fi lm. (Hírösszefoglaló)




