Kovács Nóri – „MAGYARNAK LENNI” c. koncertajánló
Mit jelent Magyarnak Lenni? Az elvadult világban EMBERNEK MARADNI.
„Bármerre visz az élet, ide mindig visszatérhetsz, mert ez az othonod, ahova mindig hazaérhetsz!”

A népzene és világzene műfajának egyik legismertebb, szakmailag is elismert előadója, aki több, mit tzenöt éve
van a prof előadói pályán.
Ezen időszak alat több mint 30 lemezen
közreműködöt és 10 szóló albuma jelent meg.
Hazai közönségét meghódítva több mint 25 külföldi
országban 3 kontnensen koncerteztek már.
Nevéhez fűződik a Magyarország Imázs-dal, Repülj
madár .
Munkásságát a magyar állam Népművészet Ifj
Mestere díjjal és Nemzeti Érték -ként ismerte el.
A Transilvanian Music Awards –
Folk/World kategóriájának 2013-as győztese,
Magyar Kultjráért Díjban részesült énekesnő. 2017.
2017-ben Az év énekesnője.
A dalok nagy része saját szerzemény, valamint egy részük népzenei ihletésű. A lemezen szereplő 12
szerzeményen túl további dalokat is énekel másfél órás műsorában.
A stílusok szimbiózisában a pop, rock, népzene, szimfonikus hangszerelésű művek mind azt a lélekminőséget
mutatják meg Kovács Nóri megfogalmazásában, hogy számára és a népi emlékezet számára mit jelent
Magyarnak Lenni. Az egész koncert vezérfonala a szeretetben való összetartozás.
Zeneszerző, szöveg, ének: Kovács Nóri
Közreműködik: Németh György – gitár

Egy remek és felemelő koncertet kínál azoknak, akik
tsztelik és szeretk magyarságunk történelmét és a
tszta forrásból táplálkozó népdalainkat. A dalok az
összetartozásról, hazaszeretetről, keresztény
értékrendünkről, magyarságunkról szólnak, valamint
bepillantást nyerhetnek népi kultúránk ősi gyökereibe.
Megismerkedhetnek népi mondáink, regéink népzenei
és populáris dalokká szőt mesevilágával. A koncert
része az aktuális nemzet és egyházi ünnepeink zenei
anyaga.

A dalok nagy részét a népzenei és néphagyományunkban fellelhető saját gyűjtéseiből, szájhagyományokból
merítete, valamint kulturális örökségünket saját szerzeményeiben is megfogalmazza.

„Fontosnak tartom, hogy mi, magyarok, megismerve ősi és hősi
múltunkat, büszkék lehessünk magyarságunkra, összekapcsoljon határon
túli testvéreinkkel a történelem.
Művem szimbólumrendszerében alapvető értékeket közvettetemm
hazaszeretet, Isten szeretete, dicső múlt, hőseink tsztelete, becsületesség,
az adot szó ereje, a nagyságban is alázat, összetartozás. koncertet
szeretetel ajánlom Mindazoknak, akikkel együt dobban a szívem” –
Kovács Nóri

Isten áldja meg a Magyart!
Tartson neve, még a föld tart!
Kárpátoknak hazájában,
Éljen örök boldogságban!

Egy kis ízelítő a repertoárból:
Magyar Testvér/Várunk Haza
https://www.youtube.com/watch?v=YH2QTdH6t_k

Összetartozunk:

https://www.youtube.com/watch?v=kjDtPlPvSFc

Országimázs dal:
https://www.youtube.com/watch?v=Hmz8Ni9zO4M

Magyarország az én hazám:
https://www.youtube.com/watch?v=xP7EFYd9UyI

Boldogasszony anyánk:
https://www.youtube.com/watch?v=e_71xIqgXp8

Lelkem szárnyai:

https://www.youtube.com/watch?v=CamRlmKs54Q

Kovács Nóri munkássága különleges és népszerű. Az eddig közzétet videoklipeket az interneten több százezren
láták. A rádiók, tv-k folyamatosan játsszák dalait.

Kovács Nóri hivatalos video anyaga it
tekinthető meg:

https://www.youtube.com/watch?v=_pzVM0lXk0k
https://www.youtube.com/watch?v=AvO4eLJMC3w
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuPoWieAJ09y4k1AR1ZM3qNXD5YjzAYLT

Kovács Nóri koncertje minden korosztályt megérint. A fatalok
épp úgy megtalálják a szívükhöz közel álló hangzásokat
zenéjükben, mint szüleik és nagyszüleik. Nóri műsorát hallgatva,
ősi népzenei gyökereink felidézése közben igazán büszkék
lehetünk magyarságunkra.

Egyéb információk: www.kovacsnori.com

Koncertszervezés : kovacsnori@kovacsnori.com tel : +36 30 309 8653
Tegyünk érte, hogy a Magyar kultúra tovább éljen! Érdeklődését, felkérését örömmel és köszönetel fogadjuk!

