Szakmai beszámoló
Happy Dixieland Band külföldi vendégszereplésére

Pályázati azonosító: 202103/00937
Adatlap azonosító: A2022/N2659
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A pályázati téma megvalósulásának körülményei
A Happy Dixieland Baráti Kör Egyesület a korábbiakban már lebonyolított a Nemzeti Kulturális Alap
Könnyűzenei Kollégiuma által támogatott két pályázatot („KölyökDixie” címmel magyarországi
oktatási intézményekben 4 koncertet adtunk). Pozitív visszajelzések hatására a zenekar új területen
szerette volna magát kipróbálni, külföldi vendégszereplésre vállalkozott, túlnyomóan magyar
anyanyelvű közönségnek. Szerbiában, a Vajdaságban adott két koncertet Zentán és Szabadkán. A
koncerteket lázas szervezőmunka előzte meg, hogy a fellépések a lehető legjobb helyszíneken
valósulhassanak meg. A zenekar a 20-as évek világát varázsolta mindkét színpadra. A zenészek
nagyszerű játéka, a látvány, valamint a fülbemászó dallamok kellemes kikapcsolódást biztosítottak
minden korosztály számára. A változatos zenei palettán a népszerű dixieland mellett helyet kaptak
charleston és boogie-woogie dallamok is. A közönség hangulatát tovább fokozták a koncertek
folyamán felcsendült magyar nyelvű slágerek: Az én babám egy fekete nő, Luxusvonat, Szeretni kell.
2019. november 15-én (pénteken) Zentán a MOJO Clubban lépett fel a Happy Dixieland Band.

Mojo Clubi fellépés Zentán
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A zenekar tagjai: Schmidt János – gitár, ének, Murka László - nagybőgő, Varga Endre – szaxofon, fuvola
Piller Balázs – zongora, Lenkei-Major Lilla – harsona, Tóth Péter – dob, Babos Lajos – klarinét, Lakossy
Tamás – trombita
A legendás helyszínen fellépett már többek között Deák Bill Gyula, Török Ádám, Szabó Tamás,
Pribojszky Mátyás is.
2019. november 16-án (szombaton) a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató – és Kulturális Központ
szervezésében a szabadkai Városháza csodálatos, impozáns Dísztermében adott teltházas koncertet
a Happy Dixieland Band.
A fergeteges koncertet a zenekar Louis Armstrong: What a Wonderful World című dalával zárta. A
közönség szűnni nem akaró, álló ovációval köszönte meg a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával
megvalósuló felejthetetlen élményt.
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A zenekar az impozáns koncerthelyszínen, a szabadkai Városháza Dísztermében

Teltházas koncert Szabadkán
A programokról készült videódokumentáció internetre feltöltött elérhetőségei:
https://www.youtube.com/watch?v=Alc51YkStv0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1nHuqIEn33cvy5n0kQRzs2Gv_xyVTtDs_0YDQgyVXjaPcpdsU97qKjaU
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A koncertek plakátja:
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Médiamegjelenések:
2019. november 12. Hét Nap: Vajdaságban koncertezik a Happy Dixieland Band
https://hetnap.rs/cikk/Vajdasagban-koncertezik-a-Happy-Dixieland-Band30068.html?fbclid=IwAR1KyFrd232uQJ4sRESDODqjuA4sULZCThje49-HvWelUD0ihDF_7lK63ig
2019. november 17. Pannon RTV: Boggie-woogie a szabadkai Városházán
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/boogie-woogie-szabadkaivaroshazan?fbclid=IwAR3MZWNkxJkboPEewHSSZwtP57Iw3tT4GX74qrseHfZ3z3wAPJmoS1UnrGA

Facebbok esemény:
A Mojo Club facebook eseményt is létrehozott:
https://www.facebook.com/events/891959477852605/

A külföldi vendégszereplés plakátjait is megosztottuk Facebook oldalunkon:
https://www.facebook.com/happydixielandband/posts/2612333145495078
Zenekarunk képes beszámolót tett közzé a Facebook oldalán a vajdasági koncertekről:
https://www.facebook.com/happydixielandband/posts/2669833633078362

Hévíz, 2020. január 7.

Babos Lajos István
elnök
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