Kovács Nóri - „Betlehemi énekek” - karácsonyi szóló koncertjének
ajánlója
Kovács Nóri a népzene és világzene műfajának egyik legismertebb, szakmailag is elismert előadója, aki
több mint tzenöt éve van a prof előadói pályán. Ezen időszak alat több mint 25 lemezen közreműködöt és 8
szóló albuma jelent meg.
Nevéhez fűződik a Magyarország Imázs-dal, „Repülj madár”. Szakmai elismerései: A Népművészet Ifj
Mestere (2000) Transilvanian Music Awards – Folk kategória (2013) Nemzet rték (2016)
Az elmjlt években 25 külföldi országban koncertezet az USA-tól Kanadán át Oroszországig, 3 kontnens
közönségét szórakoztata izgalmas előadásaival.
Nóri nem csupán elénekli, - de a hitelesség és a népies jelleg megőrzése mellet-kreaavan be is illeszt a
népdalokat a mai populáris zenei kultjra keretei közé.
A karácsonyi hanglemezpiac nagy meglepetése
Kovács Nóri "Álmok útján" című albuma és a dalokból
összeállított karácsonyi koncertje.
A dalszerző-énekesnő hangja és előadása minden
korosztályt megérint.
A fiatalok éppen úgy megtalálják a szívükhöz közel álló
hangzásokat a dalokban, mint szüleik és nagyszüleik,
akik a karácsonyi népdalokat ismerve szívesen fogadják
be azok modern zenei megoldásokkal frissítet
változatait. Nóri az általa írt dalokkal pedig legbelső
világába is elkalauzol minket.
„Kovács Nóri népzenéhez való viszonya és az abból
fakadó kreatvitás saját szerzeményeiben csak Bartókhoz
hasonlítható. „ – Kemény Győző
Ebből ad ízelítőt az "Álmok útján" címmel 2012-ben megjelent karácsonyi dalokat tartalmazó albuma, és az
erre felépített koncertje.
A Bojtorjánból ismert Kemény Győző szerint ez a korong, és az ahhoz kapcsolódó koncert méltó utóda a
Bojtorján legendás Karácsonyi lemezének.

A koncert igazi zenei csemegéket tartogat, Nóri stlusában összetet szimbiózisban élnek a műfajok. Izgalmas
kirándulás a tradicionális, a klasszikus, a világ- és a populáris zene közöt.

Saját, bensőséges hangulatú szerzeményei mellet Kovács
Nóri tradicionális népi karácsonyi énekeket is feldolgozot.

„Emlékszem, egész kiskorom óta valami édes izgalom fog el,
amikor közeledik Az Ünnep. Karácsonykor nem csak a
fenyőfát, a lelkemet is fényes, tszta ruhába öltöztetem.
Ilyenkor együt a család, karácsonyi dalokat énekelünk,
citerázunk, és éjfélkor az ünnepi szentmisén megköszönöm
Istennek, hogy én is megszülethetem, és együt lehetek
azokkal, akiket szeretek.

Karácsonyi műsoromban ebből a szeretetből
és köszönetből szeretnék egy falatnyit átadni,
emellet eléneklem Jeézus születésének
történetét, ízleld meg jól, és othon oszd szét
a családodnak az ünnepi vacsorán!”

A karácsonyi koncert videó anyaga itt tekinthető meg:

Rövid bemutató a repertoárból:
htp:////www.youtube.com//watchvvppxHYggiE0Ow

Mária altatója:
htps:////www.youtube.com//watchvvp1tt3rtyHDssE

Örvendezve énekeljünk:
htps:////www.youtube.com//watchvvpxu3qzRIfmOo

További referenciák:
htp:////statc.lightmedia.hu//hirlevel//mton//kovacsnori//archivum//kovacsnori121121.htm

Érdeklődését, felkérését örömmel és köszönetel fogadjuk!
Koncertszervezés: kovacsnori@kovacsnori.com tel : +36 30 309 8653 További információk: www.kovacsnori.com

