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Palya Bea: N?

Palya Bea énekes, dalszerz?, el?adóm?vész, író. Magyar, cigány és bolgár népzenén nevelkedett, kés?bb más népek zenéir?l is tanult (szefárd
zene, indiai zene). Leginkább saját dalait énekli, amelyben egy megindítóan személyes világ tárul elénk. Szólólemez
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Értékelés: Még nincs értékelés
Price
3000 Ft
Ára: 3000 Ft
Kedvezmény:

Kérdése van a termékr?l?
ManufacturerPalya Bea Production

Leírás:
Palya Bea énekes, dalszerz?, el?adóm?vész, író. Magyar, cigány és bolgár népzenén nevelkedett, kés?bb más népek zenéir?l is tanult (szefárd
zene, indiai zene). Leginkább saját dalait énekli, amelyben egy megindítóan személyes világ tárul elénk. Szólólemezeiben nyomon követhet? az
a folyamat, ahogyan játszik hagyománnyal és modern témákkal, és ahogyan önmagát dalokba gyúrva halad egy bels? úton. 2012 októberében
életet adott Lili nev? kislányának. Az anyaság Bea életében egy új életszakasz kezdetét jelenti, melyhez új dalok és új zenészek, új zenekar is
társul. Bea így ír err?l az id?szakról: „Lett tizennégy új dal, lett egy új zenekar. Merthogy lett egy új életem is. Megszületett a kislányom, és most
óvatosan lépkedek ezen az ösvényen, amely egyszerre az anyáé, a szeret?é, az énekes-dalszerz?é… és a dalok lettek az útjelz?im, segítenek
megtalálni, ki is vagyok én ebben az új szakaszban. A zenei nyelv, amely e dalokat röpteti, Kelet és Nyugat közt folyton utazgatva születik. Ott
van benne a magyar, bolgár, cigány, zsidó zenei hagyomány, az indiai és afrikai hallásélmények, de ott van benne az európai középkori
muzsika, a jazz és más improvizált zenék is, meg az is, amit a nagy dalíró egyéniségekt?l tanultam. Zenésztársaim is hozzák a maguk
személyes zenei hagyományait. Kísérletezünk, mellkast ütünk, több szólamban énekelünk, mondókázunk, sustorgunk, kiabálunk, újra
hangszerhez nyúlunk, játszunk, nevetünk, bandává zenéljük magunkat. A közös zenélés során megszülettek olyan dalok, mint a Hívlak téged,
amelyben minden n?t egybeterelek, hogy segítsenek új és könnyebb életmesét írni, az anya-lánya összeolvadós szerelmér?l szóló Szavak
nélküli, vagy az Emberállat, amely n?stény titkokat mesél el. De születtek olyan slágerek is, mint a Szabadon, ahol már nyoma sincs a régi
keservnek, nincs más, csak szárnyalás.”
Palya Bea - ének, sansula
Bodoczki Ern? - nagyb?g?
Gerzson János - oud, buzuki,
Mogyoró Kornél - üt?hangszerek
Szokolay Dongó Balázs
Ifj. Tóth Pisti - gitár

1. Hívlak téged - I'm calling you _ 5.53
2. Szabadon - Freely _ 6.02
3. Mátyás király és Beatrix királyné találkozásának története - When his Majesty, Mathias Rex met her Majesty, Queen Beatrix _ 4.30 (Két
portugál cantiga alapján)
4. Szavak nélküli - The one without words _ 4.52
5. Oly szép vagy nekem - You're so nice to me _ 4.04 (A Bei Mir Bist Du Shein cím? dal alapján)
6. Én Istenem - My God, my loving God _ 6.11 (A Shnirele perele cím? dal alapján)
7. Kulumatulá - Kulumatulá _6.41
8. Én is voltam - I was... _ 1.58
9. Emberállat - Woman-animal _ 3.14
10. Beszív-kifúj - Inhale-exhale _ 4.58
11. A n? - The woman _ 6.12
12. Gyere szeress - Come, love me and hug me again _ 5.36
13. Egész nap - More and more _ 4.26
14. Suttognak a vének - The ancestor's whispering _ 6.43
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