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Black Betty (RO) 
Elsődleges fülek 
A sepsiszentgyörgyi Black Betty zenekar 2013 júliusában 
alakult. A csapat neve egy munkadal címét (amelyet sok 
esetben tévesen Huddie "Leadbelly" Ledbetter 
szerzeményének tulajdonítanak) takarja. 
A név kissé tudathasadásos állapotra utal, hiszen számos 
esetben a rabszolgákat ostorozó korbácsot nevezték Black 
Betty-nek a megkorbácsoltak, de olyan feljegyzések is 
vannak, ahol az alkoholt rejtő, mámoros örömet okozó 
üveget nevezték „Fekete Bettinek” a rabszolgák. 
Míg a zenekar neve vitákra adhat okot, a tagok szándéka 
céltudatos, nem vitatható: az archaikus, néha igazságtalanul 
elfelejtett, netán a felismerhetetlenségig átdolgozott blues 
nótákat elevenítik fel oly módon, hogy megmaradjon a dal 
„földszaga”, nyers ereje. 
A Black Betty tagjai – Erdei “Big Mac” Gábor (ének), Módi 
“Waters“ István (ének), Könczey “Big White“ Jenő 
(zongora), Tinca “King Bee“ Teddy (gitár), Tóth “Slim Bold 
Ketsy“ Olivér (basszusgitár), Csurulya “Red Bean“ Árpád 
(dobok) – olyan korszakalkotó előadók dalait dolgozzák fel 
igényesen, mint Howlin’ Wolf, Huddie "Lead Belly" 
Ledbetter, Lightnin’ Hopkins, Muddy Waters, RL Burnside, 
és sorolhatnánk. 
A koncertek alatt a zenészek őszintén közelednek a blues 
muzsikához, mellőzik a fölösleges hangszeres technikákat, 
önmagukat adva ringatják a közönséget a blues muzsika 
őserejét igazoló ritmikusságba. 
A sepsiszentgyörgyi Black Betty zenekar 2013 júliusában 
alakult. A csapat neve egy munkadal címét (amelyet sok 



esetben tévesen Huddie "Leadbelly" Ledbetter 
szerzeményének tulajdonítanak) takarja. 
A név kissé tudathasadásos állapotra utal, hiszen számos 
esetben a rabszolgákat ostorozó korbácsot nevezték Black 
Betty-nek a megkorbácsoltak, de olyan feljegyzések is 
vannak, ahol az alkoholt rejtő, mámoros örömet okozó 
üveget nevezték „Fekete Bettinek” a rabszolgák. 
Míg a zenekar neve vitákra adhat okot, a tagok szándéka 
céltudatos, nem vitatható: az archaikus, néha igazságtalanul 
elfelejtett, netán a felismerhetetlenségig átdolgozott blues 
nótákat elevenítik fel oly módon, hogy megmaradjon a dal 
„földszaga”, nyers ereje. 
A Black Betty tagjai – Erdei “Big Mac” Gábor (ének), Módi 
“Waters“ István (ének), Könczey “Big White“ Jenő 
(zongora), Tinca “King Bee“ Teddy (gitár), Tóth “Slim Bold 
Ketsy“ Olivér (basszusgitár), Csurulya “Red Bean“ Árpád 
(dobok) – olyan korszakalkotó előadók dalait dolgozzák fel 
igényesen, mint Howlin’ Wolf, Huddie "Lead Belly" 
Ledbetter, Lightnin’ Hopkins, Muddy Waters, RL Burnside, 
és sorolhatnánk. 
A koncertek alatt a zenészek őszintén közelednek a blues 
muzsikához, mellőzik a fölösleges hangszeres technikákat, 
önmagukat adva ringatják a közönséget a blues muzsika 
őserejét igazoló ritmikusságba. 

<div class="player-unavailable"><h1 class="message">Hiba történt.</h1><div 
class="submessage"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=DCKp3jdYoNw" 
target="_blank">Próbáld meg megtekinteni ezt a videót a következő helyen: www.youtube.com</a

Kiss, Nagy & Veress trio (RO) 



Elsődleges fülek 
Mi köt össze két fiúbentlakási ágyat, egy színitanodát és egy 
garázst? Úgy tűnik, a Blues. Tizenévesekként tanulták meg 
az első gitárakkordokat a legártatlanabb céllal: lenyúlni a 
csajokat. Attila és Endre három évig együtt jártak gimibe a 
kilencvenes évek végén, itt kóstolgattak bele az élőzene 
világába, nem sokkal később Attila és Berci kerültek egymás 
mellé a színi főiskolán ahol bluest játszottak különböző 
felállásokban. A következő kapcsolódási pont Endre és Berci 
között történt, egy akusztikus folk hangzású zenekarban és 
itt is hamar kiderült: a közös szenvedély igazából a Blues. 
Aztán jöttek az apró lépések: próbák a nappaliban, 
garázsbeli éjszakák és véget nem érő beszélgetések arról, 
hogy hogyan is lehet ennek a jelenségnek, ami a Blues az 
igazi arcát megtalálni és megmutatni. Ismerték a Blues 
mainstream, slágerlistás formáját és a hatását más 
műfajokra, de valahogy az volt az érzésük hogy ennél sokkal 
több van ebben. Hamarosan ráébredtek, hogy a Blues 
gyökereit egy egész közösség hagyományvilágában lehet 
megtalálni. És éppen ezt jelenti a Blues a számukra: egy 
közösség zenéjét. Ez esetben három zenész, sok-sok 
hangszer és a közönség közössége. Az általános tévhittel 
szemben a Blues nem csupán szomorú zene. Ez a műfaj a 
hétköznapi élet zenei kifejeződése, s mint ilyen néha 
szomorú, máskor jókedvű, de mindig tele van humorral. Ez 
a trió ezt hozza a színpadra. Szálljatok be! 
Veress Albert (Csíkszereda) – dobok, nagybőgő 

Midnight Express featuring 
Dean Bowman (RO–USA) 



Elsődleges fülek 
A zenekar tagjai:  
Rares Totu - gitár, ének 
Raul Kusak  - billentyűk, ének 
Adrian Tetrade - dobok 
Dean Bowman - ének, meghívott vendég 
A Midnight Express zenekar 2004-ben alakult, az első 
“supergroup”- ként a rendszerváltás után, a nemzetközileg 
elismert Trans Express nevű zenekar folytatásaként. Az 
úgynevezett Jam Band stílusuk a blues, a jazz és a funk 
fúziójából kialakult improvizatív zene. Nagy hatással voltak 
rájuk a jazz és a blues nagy klasszikusai, mint Miles Davis és 
Jimi Hendrix. 
Megjelent két válogatás lemezük: Segesvár Blues Festival 
2004 és Hendrix Tribute román címen.  Részt vettek a 
Félsziget Fesztiválokon, de felléptek Bulgáriában, 
Magyarországon is, és ott vannak Románia minden jelentős 
blues fesztiválján. Rendszeresen koncerteznek Bukarest 
legnagyobb klubjaiban, de ők voltak 2007-ben a világhírű 
Deep Purple elő zenekara is. Totu Rares  a zenekar alapítója 
egy igazi veterán a 80-as évek rockzenészei közül. Fényes 
karriert futott be Romániában és Magyarországon is, ahol 
1992-ben Magyarország legjobb gitárosává választják. 
Néhány Londonban eltöltött év után 2004-ben visszajön 
Romániába,  és Adrian Tetrade unszolására megalakítja a 
 Midnight Express zenekart.  Raul Kusak (billentyű, ének), 
Sebi Joo (basszusgitár) Adrian Tetrade (dob, ütőhangszerek) 
mellett Dean Bowman énekel, aki 1989-től fontos tagja a 
New York-i jazz közösségnek. Dean Bowman egy rock-os 
lelkületű jazz énekes, egy „avangard gospel” énekes. A The 
London Guardian napilap úgy jellemezte, mint egy 
„karizmatikus, lélekbeli, technikai szempontból briliáns 
énekes, egy sztár”. 



Charlie Hunter Quartet Feat. Dean Bowman

<div class="player-unavailable"><h1 class="message">Hiba történt.</h1><div 
class="submessage"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Idemh8o82NE" 
target="_blank">Próbáld meg megtekinteni ezt a videót a következő helyen: www.youtube.com</
a>, vagy engedélyezd a JavaSriptet, ha az le van tiltva a böngésződben.</div></div>Theatre Fleas 
Orchestra (RO, BG)

Elsődleges fülek 
A Theatre Fleas Orchestra az UNITER-díjas zeneszerző, Cári 
Tibor kezdeményezésére alakult zenekar, olyan 
összművészeti kezdeményezés, amely a színházi zenét, a 
táncot és a vizuális művészeteket ötvözve jelenleg 
egyedülálló Romániában.  
A Színház Zenéje nevű projekt továbbgondolásaként 
született zenekar repertoárján olyan film- és színházi zenék, 
valamint a színház falain kívül is önálló életet élő vagy saját 
előadásukat még meg nem talált dalok kapnak helyet, 
amelyek a színpadi improvizációval és tánccal való 
találkozás során valódi színházi ”déjà vu” élményt nyújtanak 
a befogadónak.  
A Theatre Fleas Orchestra első, teszt-koncertjére október 21-
én került sor az aradi Ioan Slavici Színházban, majd alig egy 
héttel később, október 29-én a bukaresti Odeon Színházban 
léptek fel, a Nemzetközi Színházi Fesztivál (FNT) keretén 
belül.  
A zenekar tagjai:  
Cári Tibor– zongora, Sorina Savii - vibrafon, ütős 
hangszerek, Ilko Gradev – harmonika, Cătălin Trocan – 
harsona, Csaba Sánta – nagybőgő, Radu Pieloiu – dobok. Az 
előző két alkalomhoz hasonlóan ezúttal is fellépnek majd 
meghívott művészek : a koncertet Sorina Vasilescu és Eugen 

https://www.youtube.com/watch?v=Idemh8o82NE


Neacşu filmes animációi kísérik, Baczó Tünde és Alin State 
pedig táncosként vesznek majd részt a produkcióban. 


