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Kecskés András

KÉRELEM

KÖNYVEK

Kedves barátaim és hallgatóim!

 Közelebb a nyolcvanhoz, mint a hetvenhez elkezdtem rendezni magam körül a dolgokat. 
Ennek részeként az elmúlt félszáz esztendőben megjelent hanganyagok újra megjelennek. Egyenlőre 
csak digitálisan lesznek elérhetők és megvásárolhatók, aztán meglátjuk, mit hoz a jövő. Összes eddigi 
lemezünk folyamatosan felkerül a Kecskés Együttes Youtube oldalára, de nemcsak az együttes 
lemezei, hanem a szólóként felvettek, és azok is, melyeken jómagam társszerzőként közreműködök.  
 A Hungaroton kiadónál napvilágot látott kiadványok már elérhetőek az oldalunkon. Terveink 
szerint a Pro Musica Antiqua HD Egyesület (& PannonTon Szekció) által megjelent anyagok új 
borítóval, szerzői kiadásban fognak hetente felkerülni. A francia Harmonia Mundi kiadóval még 
tárgyalásban vagyok 5-6 lemez ügyében, melyek négy évtizede ritkaságok, de azok is sorra kerülnek 
majd. Jelen esetben több mint 40 albumról van szó, amelyeket szeretnék, hogy fennmaradjanak az 
utókornak, és bárki számára elérhetőek legyenek a világhálón.

Nagy segítség számunkra, ha hírét viszitek oldalunknak. Kérjük, iratkozzatok fel youtube csatornánkra, 
és buzdítsátok zenebarát ismerőseiteket is erre!

Itt a Kecskés Együttes youtube csatornájának a linkje:
https://www.youtube.com/channel/UC1W06PMg5BJUUzRyry8Mt2A

Feliratkozni az tud, aki rendelkezik gmail fiókkal. A Feliratkozás gomb minden Youtube-videó alatt, 
illetve a csatornaoldalon is megtalálható. Ezt követően az adott csatorna által közzétett új videókról 
szóló értesítések jelennek meg email üzenetként. Így minden új feltöltött anyagról értesülhettek. 
A feliratkozás gomb mellett látható egy kis harang, amelyre kattintva beállítható, hogy az együttes 
összes videós tevékenységéről kaphattok értesítést.

Azért is fontos számunkra, hogy feliratkozz, mert a 100 főt meghaladva új funkciók lesznek elérhetőek 
az oldalunkon, és több emberhez tudjuk eljuttatni a magyar és a Közép-európai régi zenét.

Segítségeteket előre is köszönöm az együttes nevében!
Kívánok további jó egészséget és zenehallgatást!

Tisztelettel, szeretettel,

András lantos,  azaz
L. Kecskés András

Érdemes-művész, lantművész, a Kecskés Együttes vezetője, a Bakfark Bálint Lant Trió és a Belgiumi régi 
zenei verseny győztes Collegium Musicum alapítója és a bécsi Clemencic Consort örökös tagja.


