Énekelt versek : Hej, Kapolcsról fúj a szél - vagány népdalok a Kaláka Versudvarból

Hej, Kapolcsról fúj a szél - vagány népdalok a Kaláka Versudvarból

Á, népdalok ma már úgysincsenek. Meghalt a nép, éljen a nép! Kapolcson, a Kaláka Versudvaron mégis öt éve ott ücsörög a nép, és alkot.
Felkapja a régi népdalok dallamát, szövegét, bütyköl egy kicsit, és már mehet is. Számos remek költ? és pompás zenész vett részt a zsiványos,
helyben rögtönz?s feladatban, "versimprózott" a színpadon vadiúj népdalokat. A dalok pedig jól szólnak.
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Kérdése van a termékr?l?
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Leírás:
“Á, népdalok ma már úgysincsenek. Meghalt a nép, éljen a nép! Kapolcson, a Kaláka Versudvaron mégis öt éve ott ücsörög a nép, és alkot.
Felkapja a régi népdalok dallamát, szövegét, bütyköl egy kicsit, és már mehet is. Számos remek költ? és pompás zenész vett részt a zsiványos,
helyben rögtönz?s feladatban, "versimprózott" a színpadon vadiúj népdalokat. A dalok pedig jól szólnak.
Hogy mir?l? A szerelem ránctalanító erejér?l, padlásra piszkoló nyestr?l, fölös lovakról, romos versekr?l, rendszámtábla nélküli kecskékr?l,
partiarcokról és orgazdákról, szoknyavadász Jóskáról, anyós tépázta Pityuról meg az elgurult ihletr?l. Meg persze Kapolcsról, err?l a kondérról,
melyben ott fortyog a m?vészet és az élet...
Aki nem hiszi, hallgasson bele!”
Lackfi János
A házigazda költ? Lackfi János. Vendégei: Babiczky Tibor, Finy Petra, Geszti Péter, Horkay Hörcher Ferenc, Kiss Judit Ágnes, Kovács András
Ferenc, Szabó T. Anna, Tóth Krisztina, Varró Dániel
A házigazda zenészek a Kaláka tagjai. Vendég énekesek: Both Miklós, Lackfi János, Palya Bea, Szirtes Edina Mókus, Ferenczi György és a
Rackajam.
Kovács András Ferenc - Dévaj ígéret (Megfogtam egy szúnyogot...)
Lackfi János - Éhkopp-induló (Elment a két lány...)
Szabó T. Anna - Szerelem-gombóc (Télen nagyon hideg van...)
Varró Dániel - Klíma-dal (Tavaszi szél vizet áraszt...)
Tóth Krisztina - Szépészeti szaktanácsok ( Hej Dunáról fúj a szél...)
Kiss Judit Ágnes - Alkotói válság (Kis kece lányom...)
Lackfi János - K?kemény altató (Kis kece lányom...)
Lackfi János versm?helye - Összebújós (Csillagok, csillagok...)
Kiss Judit Ágnes - Nyestnéz? (Láttál-e már valaha...)
Lackfi János - Szociológiai mélyfúrás (Láttál-e már valaha...)
Kiss Judit Ágnes - Köteked? (Debrecennek van egy vize...)
Lackfi János - Májgondok (Künn a fákon újra szól a víg kakukkmadár...)
Geszti Péter - F?név-nyergel? (Künn a fákon újra szól a víg kakukkmadár...)
Babiczky Tibor - Úton járó balladája (Hallod-e te sötét árnyék...)
Harkay Hörcher Ferenc - Elhasznált rossz cégér (Indulj el egy úton...)
Lackfi János - Lelemények (Két szál pünkösdrózsa...)
Tóth Kriszta - Es?ostorozó (Két szál pünkösdrózsa...)
Finy Petra - Egy partiarc naplójából (Hej halászok, halászok...)
Lackfi János - Anyóspajtás balladája (Hull a szilva a fáról...)
Szabó T. Anna - Pénzveszejt? (Hull a szilva a fáról...)

2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

