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 Nemzeti Műsorok:
Március 15., Augusztus
20., Trianon, Október
23.
 Adventi műsor

A közös műsorokban külföldi és magyar musicaldalok,
világslágerek, sanzonok, Karády- dalok, operett részletek hangzanak
el. A siker garantált!

GREGOR BERNADETT
Gregor Bernadett Szegeden született, édesapja, Gregor József
operaénekes. Gyermekkora óta élete szerves része a színház,
pályaválasztásakor is a színészet volt az egyedüli alternatíva.

A műsor a rendezvény jellegéhez mérten alakítható, mind
hosszúságát, mind tartalmát tekintve.

1995-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán Horvai
István és Kapás Dezső osztályában. 1996-tól a Nemzeti Színház,
2000-től a Pesti Magyar Színház társulatának volt a tagja. 2002-ben
forgatta a Szent Lőrinc folyó lazacai című filmet, 2006-ban a Tibor
vagyok, de hódítani akarok címűt, 2009-ig a Jóban rosszban című
sorozat szereplője volt.
Jelenleg az Újszínházban, utazó színházakban és fellépésein
csillogtatja meg tehetségét Budapesten és szerte az országban.
Megrendelhető műsorai:









Duett - Karády-dalok, kuplék, sanzonok. A műsorban az
édesapa, Gregor József hangja is megszólal.
Fehér Karácsony - adventi, karácsonyi műsor
Műsorvezetés - Műsorvezetőként jellegzetes hangjával,
nőiességével igazi háziasszonya lehet rendezvényeknek,
sajtótájékoztatóknak, fogadásoknak.
"Valaki..." - A műsorban sanzonok, kuplék és világslágerek
csendülnek fel, 3 fős zenekar kíséretével. Az előadást a
"pillanat varázsa" és az élő zene teszi izgalmassá.
Közös műsor CSENGERI ATTILÁVAL Jöjj kedvesem!
címmel
Közös műsor CSENGERI ATTILÁVAL és BUCH
TIBORRAL
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KÉT SZOKNYA EGY
NADRÁG TÁRSULAT
A Két Szoknya Egy Nadrág Társulat 2008-ban alakult, azóta járják
az országot. Plásztán Anett, Mádi Piroska és Czakó Ádám számos
fesztiválon, falu- és városnapon, művelődési intézményben lépett
már fel nagy sikerrel, elnyerve a nézők szeretetét. Műsoruk
vérpezsdítő, vidám, megmozgatja a fiatalokat és az idősebbeket is.
Sok helyen visszatérő fellépők ők, ezért folyamatosan frissítik,
bővítik repertoárjukat. Ismert, régi magyar örökzöldeket,
világslágereket, vidám musical dalokat adnak elő, kedvenceik
mégis az operett dallamok.
A musicaltől az operettig című műsorukban híres musical és
operett slágerek csendülnek fel egy csokorban. Fiatalok és
idősebbek számára is élvezhető, vérpezsdítő műsor a Hair, a Rómeó
és Júlia, a Fame, Az operaház fantomja, a Csárdáskirálynő, a
Mágnás Miska, a Marica grófnő, ... című művekből, mely 35-50
perc felhőtlen szórakozást kínál.
Közös műsor CSENGERI ATTILÁVAL:
Retro Show
ABBA, Neoton és Bee Gees slágerek
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CHARME

FIESTA ZENEKAR
Az átalakult Fiesta zenekar fellépései alkalmával hallhatók a már
ismert slágerek, de a vadonatúj dalok is.

JÁGER GYULA ÉS FEHÉR ATTILA
Induló zenekar csak álmodhat olyan bámulatos kezdésről, ami a
CHARME zenekarnak megadatott: a startpisztoly eldördülése után
egy európai sportszövetség a himnuszának választotta debütáló
dalukat (Keep you stronger), majd úgy váltak platinalemezes
előadókká, hogy a bemutatkozó albumuk még meg sem jelent.

A forró, pörgős, latin hangulat garantált!

A műsorban hallható Flipper Öcsi felejthetetlen slágerei is, a
leghitelesebb előadásban!
A latinos zenét játszó duó mindkét előadója komoly szakmai
múlttal rendelkezik, és vitathatatlan sikereket tudhat magának.
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HAJDU STEVE
A Hajdu you do? című est most vett részt egy Török turnén.
Helyszínek: Törökbálint, Törökszentmiklós, Törökugrató.
A műsor szándékosan használ állandó elemeket, úgy mint zenés
betétek, de nagy hangsúly van az improvizáláson, ami a stand up
sajátja.
Az előadás direkt módon használja az interaktivitást, minek
következtében a nézők nincsenek biztonságban, ezért elképzelhető,
hogy néhányuk a színpadi szereplés élményével távozik.
Az biztos, hogy a szünetben senki sem fog hazamenni, mivel szünet
nem lesz!
60-70 perc szórakozást tudok ígérni annak, aki tényleg nevetni
akar, de aki nem erre vágyik, annak elviselhetetlen 8 és 1/2 órának
fog tűnni.
Ha házastársával érkezik, csak még jobban elmélyül szerelmük, az
egyedül élők pedig tartós kapcsolatra találhatnak az előadás alatt.
Megígérhetném a világbéke eljövetelét is, de akkor valószínű, hogy
szépségversenyen lennénk. :)
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CSENGERI ATTILA
Csengeri Attila neve összeforrt a Jézus Krisztus Szupersztár és Az
Operaház Fantomja címszerepeivel. A magyarországi ősbemutatón,
a Szegedi Szabadtéri Játékokon, valamint 264 alkalommal
Stuttgartban, a Musical Hall-ban ő játszotta Christ a Miss Saigonban.
2016-tól a nyomorultak c. musicalben a Madách Színházban is
láthatjuk. Sok-sok sikeres főszerep, szerep, musicalműsor,
fellépés, bál, város- és falunap kapcsolódik személyéhez.


Közös műsor a KÉT SZOKNYA EGY NADRÁG
TÁRSULATTAL:
Retro Show
ABBA, Neoton és Bee Gees slágerek




Közös műsor GREGOR BERNADETTEL Jöjj kedvesem!
címmel
Közös műsor GREGOR BERNADETTEL és BUCH
TIBORRAL

A közös műsorokban külföldi és magyar musicaldalok,
világslágerek, sanzonok, Karády-dalok, operett részletek hangzanak
el. A siker garantált!
A műsor a rendezvény jellegéhez mérten alakítható, mind
hosszúságát, mind tartalmát tekintve.
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EROX MARTINI

SZABAD ÉLET ZENEKAR

Erox Martini a szicíliai Palermoban született. 13 éves korában
kezdett el zongorázni. A gyermek Eroxot teljesen elvarázsolta a
hangszer, olyannyira, hogy néhány év zenei tanulmány után egy
bárban helyezkedett el, mint énekes-zongorista. Édesapja támogatása
jelentősen segítette zenei pályáját. Magyarországra 1990-ben
költözött, házassága révén. 1996-tól Budapest számos
szórakozóhelyén - mint pl. Hotel Astoria, Lido, Maxim, Moulin
Rouge – fellépett, mint szólista. 1998-ban a Kifutó című műsorában
elénekelte Eros Ramazotti L'Aurora című dalát, mellyel
közönségdíjat nyert, országos hírnevet szerzett magának. Turnézott
az Apostollal, fellépett Demis Russos-szal, szórakoztató műsorok,
gálaestek állandó szereplője lett. Több mint 5000 fellépés, 13
album, köztük arany és platina van már a háta mögött.
Az olaszos hangulat garantált!

A Szabad Élet zenekar reggae, SKA alapú feldolgozásokat
játszik, melyek között még magyar népdalokat is hallhatunk. Nagy
szerepet tölt be életünkben a zene és a reggae, mint életforma, a
természetközeli felfogás, a szeretet, a béke, egymás és a természet
tisztelete, az elfogadás, az összefogás. PEACE, LOVE & UNITY!
A zenekar tagjai: Vörös Réka, Varga Tamás, Kiss Tamás, Hajdú
Bence, Fábián József és Csollák Dezső.
Ajánljuk város- és falunapokra, céges rendezvényekre.
60-70 perces élő koncert.
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BUCH TIBOR
1993-ban felvételt nyert a Színház-és Filmművészeti Egyetem
Operett-Musical szakára, 1997-ben végzett. Főiskolás évek alatt
eljátszotta a Valahol Európában című musicalben Hosszú szerepét.
A közönség láthatta őt többek között az Operett Színházban, a
Madách Színházban és a Vörösmarty Színházban is, de
valószínűleg a legtöbben a Magánnyomozók című sorozatból
ismerhetik .
Műsoridő: 40 perc
Külföldi és magyar musicaldalok, világslágerek, operett részletek!
Élő zenekari kísérettel (60 perc)


Közös műsor GREGOR BERNADETTEL és CSENGERI
ATTILÁVAL

A közös műsorban külföldi és magyar musicaldalok,
világslágerek, sanzonok, Karády-dalok, operett részletek hangzanak
el. A siker garantált!
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FEHÉR LILI

ÍR STEP SHOW

zongoraművész – énekes

Műsoridő: 30 perc

Néhány évvel ezelőtt az X-Faktorban is láthattuk, így bizonyosan
sok mindenkinek ismerős lehet már. 5 éves kora óta tanul zongorázni
és mindene a zene. A zongora mellett az énekhangja az, amivel
igazán ki tudja fejezni magát és az érzéseit.

Előadásukhoz nagyon stabil, egyenletes, nem beton színpadra van
szükség!

Műsoridő: 40 perc
Műsorában hallhatunk hazai és külföldi világslágereket, illetve saját
szerzeményeket is.
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SZÁSZ KATI

AUTH CSILLA

Műsorok:

Csilla 9 évig tanult zongorázni, 1990-ben kezdett el énekelni Toldy
Mária musical stúdiójában majd Gergely Róbert első lemezén
vokálozott. Hosszú évekig dolgozott a Calypso Rádióban, mint zenei
szerkesztő. 1990-1998 között több hazai énekes köztük, Charlie,
Zorán, Ákos lemezén háttérénekelt. 1992-ben elnyerte Az év
felfedezettje eMeRTon-díjat, majd 2 évvel később az egri
táncdalfesztiválon A legjobb előadónak járó díjat kapta meg. 1998
márciusában megjelent 1. szólóalbuma Egy elfelejtett szó címmel.

Operett műsor (30-40 perc)
Nóta/operettműsor négy fős zenekarral (60 perc)

Műsoridő: 35-40 perc
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Ajánljuk

MIKÓ ZSOLT





Sláger party

A '70-es, '80-as, '90-es évek és napjaink legjobb retro és
házibuli zenéi.
Széles zenei repertoárral rendelkező DJ, aki jól bánik a szavakkal, és
a mikrofonnal. A közönséggel folyamatos a kontaktus, így a műsor
interaktív. Az elhangzó zenéket a résztvevők korosztályához és
igényéhez alakítja. Személye és múltja garancia a jó bulira, a
partyhangulat garantált! A program színesíthető
kívánságműsorral, táncversennyel és karaokeval. Igény esetén a
buliban közösen felköszöntjük az aktuális ünnepelte(ke)t, beolvassuk
a baráti jókívánságokat, együtt pezsgőzünk, koccintunk.
Ajánljuk





Fesztiválokra
Céges rendezvényekre
Város- és falunapokra
Disco kluboknak

Műsorvezetés
Remek humorral és rendkívül gyors észjárással megáldott
műsorvezető, aki minden szituációban feltalálja magát. A Sziget
Fesztiválon, város- és falunapokon, céges rendezvényeken
bizonyította tehetségét. Igény esetén a műsorvezetés sláger partyval
is kombinálható.
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Fesztiválokra
Céges rendezvényekre
Város- és falunapokra

Máté Péter emlékkoncert vagy
emlékest - Jáger János és Barátaival

SZABYEST
Szabó Szabolcs Achilles 2010-ben kezdett zenélni saját házi
stúdiójában. 2014-ben elhatározta, hogy Kártyavár című dalához
klipet is készít, mellyel a Youtube-on 1 hét alatt 100.000-es
nézőszámot ért el, napjainkra pedig már a 4 millió megtekintést is
átlépte.

Népszerű Máté Péter dalok egy kicsit másképp!
Máté Péter emlékkoncert!



Azóta felfigyelt rá a Music Channel, a Bravo Magazin, és a VIVA
TV. A Holnaptól című dala 2015-ben a VIVA TV Az év dala című
műsorában 3. helyezett lett a szavazóközönség jóvoltából, a
magyar listában.

12 Máté Péter dal összekötő szövegekkel
45 perces akusztikus vagy 45 perces zenekari koncert verzióban

Máté Péter emlékest!



A zenei és a videoblog csatornája már közel 60 MILLIÓS kattintást
hozott! A HVG értékelése szerint a magyar videoblogger mezőnyből
ő az, aki popsztárként a
fiatalok kedvencévé vált.

16 népszerű Máté Péter dal
másfél órában akusztikus vagy zenekari verzióban, videó
bejátszásokkal és összekötő szövegekkel

Az emlékkoncerten és az emlékesten többek között olyan dalok
hallatszanak el, mint az “ Azért vannak a jó barátok , Első
szerelem, Egy darabot a szívemből, Egyszer véget ér, Elmegyek,
Ez itt az én hazám, Ez majdnem szerelem volt, Éjszakák és
nappalok, Érzés, Most élsz, Zene nélkül mit érek én „

…
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ABBA SHOW
30-40 perces zenei alapos műsor tervezete:
Mamma mia
Dancing Queen
Waterloo
One of us
Chiquitita
Money, money
SOS
Honey, honey
Winner takes it all
Thank you for the music
Gimmi gimmi
Does your mother know
Take a chance
Super trouper
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Volare, Felicita, Non ho leta, Lassate me cantare, Solo noi, Ti amo,
Principessa, Re di cuori, Gracie stb..

MEDITERRÁN SHOW
Mediterrán est/ műsor
A napfényes Itália csodás dalai elrepítenek bennünket a „Dolce
Vita” hazájába. Megelevenednek a legszebb francia sanzonok, a
híres párizsi mulatók hangulatát megidézve, majd a tüzes spanyol
mariachi dallamok csábítanak egy szenvedélyes táncra.
Felcsendülnek a vérpezsdítő mediterrán melódiák:
Felicita, Lassate me cantare, Santa Lucia, O sole mio, Milord,
Bessame mucho, Volare, Je T’aime, Ritornero, Non ho l’eta, Sway,
La cucaracha, La Dona e mobile, Bamboléo, Sous le ciel de Paris,
Granada, Caruso, Ti amo, Con te partiro, Mamma Maria, Vivo per
lei
Táncok: rumba, szamba, cha-cha, tangó, salsa

Mediterrán est/ koncert
Részletek a zenekaros műsorból:
Macskafogó lusta Dick dala
Jamaikai trombitás
Nino Rota: zenekari egyveleg
Claude Morgen: El bimbo
Nino Rota: Keresztapa
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NEMZETI MŰSOROK

Bródy - Bornai: Szabadság szerelem
Kacsóh P.: Rákóczi daljáték – Rákóczi megtérése

Zenés múltidézés, ünnepi megemlékezés a nemzet hőseiről, hazafias
magyar dalok, rockopera részletek, valamint megzenésített versek,
prózák színművészek tolmácsolásában.

Erkel: Bánk Bán – Hazám, hazám te mindenem
Fúvós kvintett és fúvós együttes zenei részletei: Kossuth Lajos azt
üzente, Losonczy induló, Klapka induló, Batthyány induló,
Himnusz, Szózat

Március 15. műsor
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra emléknapján verses,
zenés, prózás összeállítással emlékezünk a márciusi ifjak hősi
tetteire.
Részletek a műsorból:
Arany János: Rendületlenül
Ady Endre: A tűz márciusa
Petőfi Sándor: Föltámadott a tenger
12 pont
Kormorán: A költő, ha visszatér
Tolcsvay: Nemzeti dal
Háry János daljáték – A jó lovas katonának
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A nemzeti összetartozás napja Trianoni műsor június 4.
A nemzeti összetartozás napja – az 1920-as trianoni békeszerződés
aláírásának évfordulójára emlékező, június 4-ére eső nemzeti
emléknap Magyarországon.
Prózás, zenés összeállításban a legszebb hazafias dalok és versek
hangoznak el.
Részletek a műsorból:
Elindultam szép hazámból
Juhász Gyula: Testamentum
Fries Károly: Honvágydal -Idegenben keserűbb a sírás
Tompa Mihály: A gólyához
Vincze: Hamburgi menyasszony -Szép vagy, gyönyörű vagy
Magyarország
Wass Albert: Véren vett ország
Koltay: Honfoglalás – kell még egy szó
Ismerős arcok: Nélküled – Egy vérből valók vagyunk
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Petőfi: Magyar vagyok

Augusztus 20. műsor
Magyarország nemzeti ünnepe az államalapítás és az államalapító
I. István király emlékére. A nap egyben a magyar katolikus egyház
egyik – Magyarország fővédőszentjének tiszteletére tartott –
főünnepe.
Új kenyér ünnepe: A hagyomány szerint az aratás után Szent Istvánnapra sütötték az új búzából készült első kenyeret. Mivel új búzából
sütni először augusztusban lehetett, ezért a hónapot az új kenyér
havának is nevezik.
Részletek a műsorból:
Pere: Adj uram isten dús aranykalászt
Czézy: Ez az otthonunk
Szabó: Magyarok szép hazája
Ez a föld a hazám - Estharang
Szörényi: István a király - Oly távol vagy tőlem
Várkonyi: Az egri csillagok - Dobó esküje
Oláh Ibolya: Magyarország, ahol álmomban jártam
Varga: Vén Európa
Radnóti: Nem tudhatom
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Márai: Mennyből az angyal

Október 23. műsor

Illyés: Egy mondat a zsarnokságról
Az 1956-os forradalom és szabadságharc Magyarország népének a
sztálinista terror forradalma és a szovjet megszállás ellen folytatott
szabadságharca, amely a 20. századi magyar történelem egyik
legmeghatározóbb eseménye volt.
Részletek a műsorból:
Bródy: Ha én rózsa volnék
Kacsóh P.: Rákóczi daljáték – Rákóczi megtérése
Czézy: Ez az otthonunk
56 csepp vér musical: Maradj hűséges a földhöz
56 csepp vér musical: Szabadság dal
Sakk musical - Himnusz
Máté Péter: Ez itt az én hazám
Erkel: Bánk Bán – Hazám, hazám te mindenem
A csitári hegyek alatt
Hősköltemény egy pesti srácról (vers)
Örkény: Fohász Budapestért
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ADVENTI MŰSOR

Tóth Árpád: Karácsonyi emlék
Juhász Gyula: Karácsonyi ének

Éljük át együtt a karácsony meghitt hangulatát. Varázslatos
dallamok az év legszebb ünnepén, a hazai és a külföldi előadók
legszebb dalaival.
Részletek a műsorból:
Carrey: All I want for Xmas (magyarul)
Csondor: Hóban ébred
Zséda: Szürke patás
O holly night (magyarul)
Jégvarázs – Legyen hó
Polár express: Believe (magyarul)
Polár express: Bűvös éj
Abigél musical: Karácsony esti dal
Bubble: White Xmas
Santa claus is coming to town
Ave Maria, Ave verum
Have yourself a merry little Xmas (magyarul is)
Karácsonyi álom
First Noel (magyarul)
Pie Jesu
Csendes éj
Ady Endre: Karácsony
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