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Á LA QUARTET vonósnégyes
Elegáns, szenvedélyes, vidám kamaraegyüttes, mely színes repertoárral rendelkezik a
klasszikus gyöngyszemektől egészen napjaink popzenéjéig. Ahogy a név is tükrözi,
nagy szabadság nyílik a stílusok közti válogatásra; klasszikus, pop, jazz, film,
broadway, örökzöldek, mind-mind megszólalhatnak vonósnégyes hangszerelésben.
Változatos koncertprogram-összeállítások, önálló estek mellett rendezvények
kellemes kísérőzenéje. Rugalmas zeneválasztás, műsorösszeállítás céges
rendezvényekre, kiállításmegnyitókra, esküvőkre, ünnepi alkalmakra.
Koncertprogramok (50 perces műsorok, bővíthetők):
Film és Musical (*1)
Ikonikus filmek zenéi úgy, mint a tangó amelyre
Al Pacino táncolt Az Asszony illatában, James
Bond főcímdala, Rómeó és Júlia, a Keresztapa
ismert melódiái. Musical részletek a West Side
Storyból, a My fair Ladyből, az Operaház
fantomjából. Változatos, élvezetes program.

Latin és Jazz (*2)
Latin táncok; tango, fandango, cha-cha-cha olyan jazzstandardek mellett mint a Take 5, Fly me to the Moon,
Misty, It had to be You. Élettel teli, szenvedélyes program.
Magával ragadó dallamok és pezsgő ritmusok.

Klasszikus gyöngyszemek (*3)
Klasszikusok Mozart Kis Éji Zenéjétől Dvorák Új Világ
Szimfóniájáig. Népszerű zenekari darabok átiratai; a
Virágkeringő a Diótörőből, Ravel Bolerója, vagy Debussy
közismert zongoradarabja, a Holdfény bizonyára ismerősen
csengenek mindenki számára. Vonósnégyes hangszerelésben
minden új színt kap. Hallgassa meg klasszikus kedvenceit!
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Opera és Operett (*4)
Gyönyörű dallamok, harmóniák, színes
karakterek. Áriák, opera- és operett nyitányok
vonósnégyes változatai. Lehár, Strauss,
Mozart, Bizet, Puccini, Mascagni, Rossini
szerzeményei. A műsor bővített változata,
melyben operaénekes vendégművész, Szilágyi
Szilvia mezzoszoprán is közreműködik.
Színes zene (*5)
Ennek a műsorösszeállításnak az a
koncepciója, hogy minden zeneszám
címében, vagy az előadó nevében szerepel
egy szín. Mik hallhatók a műsoron? Többek
közt a Rózsaszín párduc, Kék Duna keringő,
Sárga tengeralattjáró. Vidám, szórakoztató.
Kiváló választás gyermekprogramnak is.
Utazás a Világ körül (*6)
Vonósnégyes dallamok, amik a világ közei és távoli
tájaira kalauzolnak. Bécsi Vér keringő, New York-New
York, ír népi dallamok, arab tánc, orosz tánc,
Andalúziai Románc, Piazzolla: Libertango, Brahms:
Magyar tánc. Élje át a világ zenei sokszínűséget ezzel a
komolyzenei utazással!
Szerenád (*7)
Kellemes klasszikus muzsika. Mozart, Borodin, Csajkovszkij,
Elgar darabjai. Érzelmes, dallamos, meghitt zeneművek
összeállítása.
Évszakok (*8)
Vivaldi virtuóz hegedűversenyei,
vonósnégyes előadásban.
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Igény szerint matiné-program, zenei korok szerinti válogatás (barokk, klasszikus,
romantikus), ünnepekhez illő műsorösszeállítás (karácsonyi dallamok, újévi-, farsangi
báli muzsika, születésnapi köszöntés, esküvői műsorok).
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