CD lemezek : Lukács Miklós Cimbiózis 5tet

- Lux et Umbra

Lukács Miklós Cimbiózis 5tet - Lux et Umbra

Zenekarom harmadik lemeze -a Lux et Umbra- kapcsán a jól megszokott partnereim mellé, két kit?n? klasszikus zenész barátomat hívtam
vendégül.

Értékelés: Még nincs értékelés
Price
3300 Ft
Ára: 3300 Ft
Kedvezmény:

Kérdése van a termékr?l?
ManufacturerFonó

Leírás:
Lukács Miklós - cimbalom
Orbán György - b?g?
Baló István - dobok
+
Klenyán Csaba (klarinét)
Jankó Attila (fagott)
Dalok:
1. Ventum 10,01
2. Dal segno 11,43
3. Vertigo 3,48
4. Lux et Umbra 7,18
5. Circum 6,39
6. Calm 11,13
Zenekarom harmadik lemeze -a Lux et Umbra- kapcsán a jól megszokott partnereim mellé, két kit?n? klasszikus zenész barátomat hívtam
vendégül. Igazából nem vendégek ?k , - akit az ember az otthonában illend?en fogad egy rövid id?re, amíg el nem megy az illet? - hanem
társak. Bizalmas társakká váltak már az els? próbákon. Ha új lemezt készítek, szeretnék új utakon járni. Ez mindíg egy izgalmas feladat
számomra, mert a legelejér?l próbálom látni és érezni a zenét. Ha így gondolkodom, akkor nyilván a különböz? m?veknek, valamilyen
szempontból,egy folyamat részeként, lépésr?l-lépésre, egységbe kell rendez?dniük. Így lett ez a lemez is egy történet. Egy ciklus. Egy újabb
sz(c)imbiózis köztünk, a zenében, a m?fajokban. Lux et Umbra. Fény és Árnyék. Az élet ajándéka mindkett?. Nem tudnánk élni nélkülük.
Testvérek ?k, holott a szemünkben ellentétei egymásnak. Végigkísérik tapintatosan az életünket, minden pillanatunkat figyelik és csöndesen
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befolyásolják. Felismerjük ?ket a mindennapokban? Téli ablakunkon kitekintve, a fény meleg érintésére vágyunk, viszont a szikrázó nyári nap
sugarától megpihennénk egy fa h?vös árnyékában. Télen a fény felé? Nyáron az árnyékba?
Ha egyszer igazán megértenénk ennek a testvériségnek a m?ködését, talán jobban tudnánk együtt élni velük.
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