szponzorált tartalom

nincs megalkuvás, új úton a žagar.
A hazai elektronikus zene éllovasa, a Žagar megalakulása óta bátran járja a saját
útját, és olyan inspiráló, felemelő zenei és képi világot teremt közönségének, ahová
csak ritkán kap betekintést az ember. 2017 újra egy izgalmas év számukra, hiszen az
immár négytagú csapat új anyagon dolgozik, amelybe rendhagyó módon még a megjelenés előtt a koncerteken is belehallgathat a közönség. Magukat újragondolva, kicsit más felállásban a Corvin Clubban lépnek fel március 11-én. A csapat vezetője,
Zságer Balázs mesélt a tervekről.
INTERJÚ KOVÁCS LÁSZLÓ. FOTÓ SINCO.
Március elején kezditek meg az évet
a nyilvánosság előtt. Mit hoz a Žagar rajongói
számára az első koncert?
Remélhetőleg egy jó trippet. Az első
idei koncertünkön több új számmal is
kísérletezünk majd, ezek főleg olyan, még
kialakulatlan változatok, melyeket hagyunk
a koncerteken formálódni. Emellett pár
régebbi dalt is felfrissítünk majd egy-egy új
hangzáselemmel.
Aktívan benne vagytok az új lemez
munkálataiban és azt ígéritek, hogy már most
hallhatunk belőle részleteket.
Igen, azt tervezzük, hogy az új album anyagát
előbb állítjuk színpadra és csak utána adjuk
majd ki, szóval azok hallhatják majd először,
akik a közeljövőben ellátogatnak
a koncertjeinkre.

Az együttes háza táján is volt változás, ha
minden igaz, a profilváltáson is dolgoztok.
Mennyire kapunk új Žagart?
Igen, az év elején Bootsie kivált a csapatból,
ami új látásmódokat indukált a zenekar
tagjaiban. Ettől függetlenül már egy ideje hátat
fordítottunk a mainstream zenének és sokkal
inkább egy szabadabb, kísérletező kedvű
elektronika felé fordultunk.
Mi az idei folytatás, az első koncert után
milyen eseményeken hallhatunk majd
benneteket az év során?
Lesz még pár klubfellépésünk, többek között
egy lemezújrajátszó koncert, amelyen

a Cannot Walk Fly Instead című lemezünk
gerincét játsszuk majd újra. Aztán ott leszünk
az olyan independent nyári fesztiválokon
is, mint a Koloradó vagy a Bánkitó. Emellett
hamarosan megjelenik egy új remixalbum is
neves külföldi producerek részvételével.
Hosszú idő után újra a Corvin Clubban léptek
fel, ez az új iránynak köszönhető?
Igen szerencsés együttállás volt ez, ők újra
nyitni akartak az élő zene felé, mi pedig
inkább a kluborientált elektronikus zenék felé
mozdultunk, szóval adta magát, hogy március
11-én náluk lépjünk fel először.

MÁRCIUS 11.
Corvin Club

Žagar Live,

warm up Crimson

Mit lehet tudni az új albumról? Lesz benne
sok újdonság, régóta munkálkodtok fölötte?
Én már egy jó ideje dolgozom a vázlatokon, de
zenekari szinten az év elejétől kezdtünk neki
a munkának. Nem szívesen árulnék el
róla sokat, mert babonás vagyok, de ami
biztos, hogy több elektronika, techno- és
pszichedelikus elem jelenik majd meg. De
alapvetően egyfajta mindstate változott és ez
remélhetőleg a számokon is hallatszódni fog.
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KONCERTEK, ÚJCIRKUSZ, HANGVERSENYEK, FILM, SZÍNHÁZ,
T Á N C , KIÁLLÍTÁSOK, GYEREKPROGRAMOK, ZÖLD PROGRAMOK
NOUVELLE VAGUE (FR) � DELUXE (FR) � PINK MARTINI (USA) � BUDAPEST BÁR � LACKFI JÁNOS
FASSANG LÁSZLÓ � MÁCSAI PÁL � CSÍK ZENEKAR � HIPERKARMA � FIREBIRDS ÚJCIRKUSZ
BOROS MISI � HOBO � NAPRA � HARCSA VERONIKA - GYÉMÁNT BÁLINT FEAT. NILS WOGRAM (D)
KISCSILLAG � LOVASI ANDRÁS � JÓNÁS VERA EXPERIMENT � TÓTH KRISZTA � BOHEMIAN BETYARS
ÓBUDAI DANUBIA ZENEKAR � ORLAI PRODUKCIÓ � HELLO WOOD � IRIE MAFFIA � SZALÓKI ÁGI
MODERN ART ORCHESTRA � MALEK ANDREA � 30Y � SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM
KOMOLYZENE GYEREKEKNEK � IVAN & THE PARAZOL � SHAI MAESTRO TRIO (IL) � PALYA BEA
GRYLLUS VILMOS � NÉZŐMŰVÉSZETI KFT. � RANDOM TRIP � DÉS ANDRÁS � RÁKÁSZ GERGELY
MOMENTÁN TÁRSULAT � KALÁKA � SENA � MAGASHEGYI UNDERGROUND � MARY POPKIDS
MÜLLER PÉTER SZIÁMI � FERENCZI GYÖRGY � RINGATÓ � PÉTERFY BORI & LOVE BAND � PARAFÓNIA
MIDDLEMIST RED � BUDAPEST VOICES � FÁBIÁN JULI & ZOOHACKER � VARRÓ DÁNIEL
BÁBSZÍNHÁZ � ANNA AND THE BARBIES � SZENT EFRÉM FÉRFIKAR � VÁCZI ESZTER ÉS A QUARTET
KARAVÁN FAMILIA � ENSEMBLE SOSPIRI � BOGNÁR SZILVIA � SZALONNA ÉS BANDÁJA
ARANYSZAMÁR SZÍNHÁZ � PÓKA-TÁTRAI REGENERÁCIÓ � PÉLY BARNA � SZIRTES EDINA MÓKUS
KELEMEN BARNABÁS � CONCERTO BUDAPEST � QUIMBY � MAGYAR NEMZETI TÁNCEGYÜTTES
SÁRIK PÉTER TRIÓ � SZABÓ BALÁZS BANDÁJA � HEGEDŰS ENDRE � OPERAHÁZ NAGYKÖVETEI
DUDA ÉVA TÁRSULAT � MANNA PRODUKCIÓ � DOLÁK-SALY RÓBERT � KEREKES BAND
KÉKNYÚL HAMMOND BAND � KAPOSVÁRI EGYETEM MŰVÉSZETI KAR � PALÁNTA SZÍNHÁZ
MARGARET ISLAND � NEMZETI SZÍNHÁZ � DEÁK BILL BLUES BAND � BUDAPESTI VONÓSOK
SZABÓ T. ANNA � SEBŐ-EGYÜTTES � VIRTUÓZOK � SEBESTYÉN MÁRTA � ÁLLAMI NÉPI EGYÜTTES
ZUBOLY � AMADINDA � PARNO GRASZT � MALADYPE SZÍNHÁZ � BARABÁS LŐRINC QUARTET
LÉGY RÉSZE TE IS A LEGNAGYOBB HAZAI ÖSSZMŰVÉSZETI FESZTIVÁLNAK � A MŰSORVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS JEGYVÁSÁRLÁS: WWW.MUVESZETEKVOLGYE.HU
KÖVESS MINKET: FACEBOOK.COM/MUVESZETEKVOLGYE
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