
MEGHÍVÓ 

 

Bennünk van a kutyavér 

Smaragdváros 

Szarka Gyula (ének, lant, bőgő, tökcitera, nagydob), 

Buják Andor (brácsa, töröksíp, klarinét, furulya, szoprán és alt szaxofon, ének), 

Pukkai Attila (cimbalom, nagydob), 
Szarka Tamás (hegedű, koboz, ének, bőgő, nagydob, gitár) 

Állandó vendégzenészek: 

Jelasity Péter (szaxofon), 

Kún Csaba (billentyűs hangszerek), 
Tiba Sándor (jazz-dob, ütőhangszerek) 

Időpont és helyszín: 2002. október 19., szombat, 16.00-19.00 óra (teremnyitás: 15.00 óra), 
Stadthalle Germering, Orlandosaal, Therese-Giehse-Platz 1, 82110 Germering 

Útleírás: S-Bahn 5 Herrsching felé, Germering-Unterpfaffenhofen megálló, innen 3 perc 

gyalogút; A 96 München-Lindau, Germering-Unterpfaffenhofen kijárat Fürstenfeldbruck 

irá-nyába, 3. lámpa után B 12-en Landsberg felé („Stadthalle" tábla nyomán), parkoló és 

mélygarázs kb. 100 méterre az 1. lámpa után a baloldalon; B 12 München-Landsberg, a 4. 
lámpa után kb. 100 méterre parkoló és mélygarázs a baloldalon 

Társrendező: Deutsch-Ungarischer Verein Germering e. V. 

  

A zenekar újabb lemezei: Bennünk van a 

kutyavér (CD 1995/1997, Fonó FA-23-2), 

Rege (CD 1998, Fonó FA-046-2), 

Smaragdváros (CD 2000, EMI 5306722), 

Nagy mesealbum (CD, MC 2001, EMI 

53678425). 

 



  

Régóta vágytunk rá, de eddig sehol sem hallottuk; most meg akkor is fülünkben cseng, ha 

kikapcsoltuk – talán ilyen a Gímes (szlovákul Jelenec) felvidéki magyar településről régies 

írásmódban elnevezett, 1984-ben Nyitrán megalakult együttes zenéje. Forrása a magyar 

népzene, hangzásvilágában azonban megfér több különböző, részben modern stílusirányzat. 

Vendégeink a zene egyetemességét tekintik alkotásaik vezérelvének. Repertoárjuk – más 

hasonló műfajú zenekarétól eltérően – többnyire saját szerzeményeket tartalmaz. A Ghymes 

más népek népdalkincséből is kölcsönöz számos motívumot, sőt, a jazz-rock elemeiből is 

merít. Művészetének további különlegessége, hogy a hegedű, cimbalom, bőgő, lant, koboz 

vagy töröksíp mellett megszólaltatja a kevésbé hagyományos szintetizátort, jazz-dobot és 

rézfúvós hangszereket. Lenyűgözően tökéletes és élénk színpadi összjátéka olyan hangulati 

feszültséget áraszt, amely összetéveszthetetlenné minősíti a világzene nemzetközi 
képviselőinek a sorában. 

A Ghymes szűkebb és tágabb házáján kívül is egyre szaporodó sikereit jelzik az EMI 

hanglemezvállalattal kötött szerződése, nemzeti meg nemzetközi díjai és előkelő helyezései 

a világzenei slágerlistákon. Első bajorországi koncertjén híres gyermekműsora után régebbi 

dalainak, 2000- és 2001-ben megjelent, valamint 2002 végére beharangozott új 

lemezanyagának legjavát mutatja be. A program első részében közreműködik a müncheni 
Magyar Katolikus Misszió Hétvégi Magyar Iskolájának „Tücsök“ tánccsoportja. 

  

Program: 

16.00: „Bennünk van a kutyavér“. 
Gyerek- és családkoncert 

17.00: Szünet 

17.30: „Smaragdváros". 

Világzene fiataloknak és idősebbeknek 

Belépő: 

Szülők gyerek(ek)kel: 6,-- € 

/személyenként 
Diákok, egyetemisták: 6,- € 

Egyéni jegy: 11,-- € 

(és 12% jegykezelési díj) 

  

Ülőhelyre szóló belépőjegyek: 

Elővétel: SW-Kartenservice, Streiflacher Str. 5, 82110 Germering, Tel.: 089 / 8 94 90 15 

és minden Ticket Online-iroda. Jegyárúsítás a helyszínen: 15.00–17.30 óra. 

Teremnyitás: 15.00 óra 

  

A jegyelővétel július végén kezdődik!  


