blues, show

Blues B.R.Others Show

Föld, Európa, Magyarország, Szeged, 2000 Szilvesztere - Senki sem sejtette, hogy a zenész
barátok erre az alkalomra összeállított produkciója alapjaiban rengeti meg sokak életét. Később
ráébredtek a zenészek, a rajongók és a majdani rajongók is, de akkor már késő volt:
visszafordíthatatlanul, megállíthatatlanul útjára indult a Bell, a Rambling és a Többiek
kooperációjával világra jött BLUES B.R.OTHERS SHOW
A produkció, amelynek vállalt missziója az igényes élőzene szeretetének hirdetése, közvetítése
gépzenék által megfertőzött világunkban - határokon innen és túl.
A műsor, amely a szeretett dalok szeretve előadásával szeretetet generál.
A dalok, amelyek nem ismeretlenek a fogékony közönség számára - amik mégis, másodszorra
már azok sem.
A stílus, amely a blues, funky, rythm'n'blues, jazz világából építkezve jót varázsol.
A látvány, amely egy legendás film karaktereiből kiindulva lenyűgöz kicsit és nagyot egyaránt.
Na és az előadásmód, amely még nyilvánvaló szerénységük mellett is páratlan az ismert
univerzumban...

A zenekarról:
2000 Szilveszterén, a szegedi Dóm téren mutatkozott be ez a nagyszabású produkció.
A Blues B.R.Others név a zenekar magját adó szegedi Blues Bell, illetve a Rambling Blues Trio
nevére utal, nem feledkezve meg természetesen a többi (Others) zenészről sem.
Alkalmi produkciónak indult, de hamar jöttek a meghívások több rendezvényre, fesztiválra is,
így a Show életben maradt és azóta is folyamatosan népszerűsíti az igényes élőzenét itthon és
külföldön is.
Repertoárjukban a nagysikerű, legendássá vált Blues Brothers című film betétdalain kívül sok
hasonló karakterű, kedvelt, táncolható szám található a blues, funky, soul, r’n’b, jazz világából.
Az alapvető irányvonalat, hangulatot a film főszereplőinek karaktere határozza meg, ezért ehhez
öltözékben és koreográfiában is igyekeznek hűek lenni.
3 ének, 2 vagy 3 fúvós, gitár, basszusgitár, dob, billentyű, szájharmonika járul hozzá a komplett
hangzáshoz.
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blues, show
Műsor időtartama:

1*60 perc, 2*45 perc, illetve megegyezés szerint

RÖVIDEN:
A 2000-ben alakult tíztagú zenekar repertoárján a nagysikerű, legendás Blues Brothers című film
betétdalain kívül hasonló karakterű, kedvelt, táncolható, "bulis" számok szerepelnek: r'n'b, funky,
blues, soul, stb. Az ország egyetlen "blues-show"-ja népszerű a fesztiválok, de a nagyobb klubok
színpadain is - Magyarországon és külföldön egyaránt.
Honlap: www.bluesbrothers.hu
Facebook: fb.com/bluesbrothershu
Youtube: www.youtube.com/bluesbrothershu
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