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Bognár Szilvia és az etNoé

Bognár Szilviának, a hazai világzenei élvonal egyik kiemelked? el?adójának legfrissebb formációja az etNoé. A csapat 2011. áprilisában
debütált a MÜPA színpadán. Az elmúlt két esztend? koncertjei és munkája egy rendkívül igényes, szép albummá érlelték a p
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Leírás:
Bognár Szilviának, a hazai világzenei élvonal egyik kiemelked? el?adójának legfrissebb formációja az etNoé. A csapat 2011. áprilisában
debütált a MÜPA színpadán. Az elmúlt két esztend? koncertjei és munkája egy rendkívül igényes, szép albummá érlelték a produkció
kezdetekt?l fogva figyelemre méltó zenei anyagát.
A folk, jazz, pop, rock elemeit sajátosan ötvöz?, mértékletesen populáris, de kell?képpen progresszív hangzásvilágú etNoé széles rétegeket
szólíthat meg, a tizenévesekt?l egészen az id?sebb korosztályig.
A népi dallamok és szövegek hagyományból való kiragadása, modern zenei közegben való önálló életre keltése az énekesn? korábbi
formációit, albumait is jellemzi, de az etNoé egy más, még cizelláltabb zenei irányvonalat képviselve vezeti a sort. A magyar népdalok most is
egy szépen kidolgozott zenei szövetben kelnek új életre, amelyet a hangszerelés maximális igényessége tesz még értékesebbé. A régr?l
hagyományozott dalok így izgalmas, újszer? módon, megkapó formába öntve hirdet(het)ik tovább a századok óta változatlan emberi érzéseket.
Bognár Szilvia – ének, fuvola / voice, flute
Gerzson János – oud, buzuki, mohan veena, bansuri / oud, busuki, mohan veena, bansuri
Hámori Máté – akusztikus és elektromos gitár / guitars
Kovács Norbert – dob / drum
Kovács Zoltán – nagyb?g?, basszusgitár, kalimba / bass, kalimba
Süt? Márton – akusztikus és elektromos gitár / guitars
Közrem?ködik / Special gests:
Dés András – üt?hangszerek / percussion
Bizják Gábor – kürt / french horn
Gucz György – trombita / trumpet
A zenéket szerezte és hangszerelte / All music composed and arranged by Kovács Zoltán
Hangmérnök / sound engineer Kovács Zoltán, Mandula József
Fotó / Photos: Falus Kriszta (borító / cover); Váradi Levente
Grafika / Graphic design: Mandula Éva
1. Ileana / Ileana
2. Ez a világ / In this World
3. Búzaszép / Grape, Rose and Wheat
4. Sánáná/ Shanana
5. Madárka / Little Bird
6. Szerelem / Love
7. Addig élek / While my Soul Sings
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