Köszönjük, Magyarország! Köszönjük,
Tűzoltók! Fekete Fehér hangok

2020.06.10.

Mikor:
2020.06.28. @ 20:30
Köszönjük, Magyarország! Köszönjük, Tűzoltók!
Fekete Fehér hangok – Cinka Panna Cigány Színház – Jónás Judit és Mata András előadó
estje
Közreműködik a Romano Glaszo Emberi Hang népzenei együttes
a Nemzeti Színház ajánlásával
Fekete- Fehér Hangok c. zenés irodalmi pódiumest-autentikus cigány zenével és dalokkal

„De, Jaj, szabadon röpülő madár
a szívem, ha arról álmodok, hogy
reményeket adó virág vagy
Magyarország és én legszebb szirma
vagyok.”

Cigány- magyar-spanyol írók-költők versei, prózái, balladái hangoznak el autentikus cigány
dalokkal színesítve. (Pl. Szécsi Magda, Choli Daróczi József, Sánta Ferenc, József Attila,
Nagy László, Kallós Zoltán, Federico García Lorca stb.)
SZEREPLŐK:

Vers- próza:
Jónás Judit színművész Domján Edit díjas,Nemzetiségekért díjas, és a Magyar Köztársasági
Arany Érdemkeresztjével kitüntetett
Gitár – ének: Mata András gitár és előadóművész

ROMANO GLASZO – EMBERI HANG MŰVÉSZETI CSOPORT „Szavak helyett a zene -és a
táncművészet erejével…”
(népzene, világzene, néptáncok, klasszikus balett és moderntáncok, táncdrámák)
„A Romano Glaszo együttes zenéjére és táncára a legkifejezőbb jellemzés a szolid profi. A
zenekar előadásában megnyilvánul az öröm, a nyugalom, a nevetés, de a „sírás” is. Egy olyan
lelki utazásra hívja meg a Romano Glaszo a közönséget, ahol nem a divat és a megfelelés az
első, hanem sokkal inkább a gondolkodás, az elfogadás, a világ és a mások iránti felelősség. A
Romano Glaszo együttes zenéjére és táncára, az egész lényére oda kell figyelni, át kell érezni,
eggyé kell vele válni.”
A Romano Glaszo – Emberi Hang Művészeti Csoport tevékenysége a népzene, világzene,
néptáncok, klasszikus balett és moderntáncok, táncdrámák feldolgozása és színpadra állítása
területén nyilvánul meg.

Az együttes tagjai:

Lakatos Sarolta: ének, tánc, csörgő
Dénes Edina: ének, tánc, csörgő
Kuti Petra: ének, tánc
Bajnóczi Krisztina: ének, tánc
Lakatos György János: ének, gitár, dob, cajon, kanál, tánc (manager)
Tánczos István: ének, gitár, tangóharmonika
Feka Béla: gitár, basszusgitár, cajon
Mata András: ének, gitár

