a gyerekek kezdik unni a
,k6kemeny-rockot". Ez az a
pillanat, amikor viszonylag
k6nnyebb elfogadtatni az
eddigiekt61 jelent6sen elter6
t6rekveseket is. Ezzel
magyarazhat6 nehany uj
zenekar sikere. Ezek k6ze
tartozunk mi is. Ezenkivi.il azt
hiszem, az a muzsika, amit mi
jatszunk, hianycikk
Magyarorszagon. Sokan
szeretik a Genesis, King

Az EAST ket lemez kozott
Az East egyi.ittes szamara 1981
az aratas eve volt. A korabbi
esztend6k munkaja tavaly
hozta meg gyi.im61cset.
Koncertjeik orszagszerte telt
hazakat vonzottak es megjelent
elsa nagylemezi.ik is . A zajos
sikereket azo nban t6bb
h6napos csend k6vette.
1982-ben eddig egyetlen
fellepesi.ik sem volt .. .

Crimson, Pink Floyd szamait,
hosszabb lelegzettJ miNe!
jelen tkeztetek. igy !esz iden is? de hazai egyi.ittesek eddig
nemigen jartak ezen az uton .
- lge n. Uj programunk
Mi most megpr6baljuk.
koncepci 6jaban hasonl6 lesz,
Fontosnak tartjuk azt is, hogy
m int a , Jatekok" volt.
gyakori el6 kapcsolatban
A kom ponalassal mar
legyi.ink a k6z6nseggel. Tavaly
elkeszi.ilti.i nk, meg egy-ket
peldaul
111 koncerten lepti.ink
jav it as van hatra a sz6vegeken.
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Saj nos a pr6bak kell6s k6zepen
terveitek vannak
e!t6 rtem a kezem. Ez bizonyos
1982-re?
fok ig vi sszavetett minket
- A juniust val6szinuleg a
- Pihen az East? - kerdeztem a munkaban.
studi6ban t61tji.ik, masodik
M6czan Petert61, a zenekar
- Vissza terve tava!yi
nagylemezi.ink felveteleivel;
vezet6jet61. Nem gy6z
sikereitekhez,· szam itottatok
julius-augusztusban
t iltakozni .
arra, hogy els6
ORI-turnen veszi.ink reszt a
- Eppen ellenkez61eg! A tavaly nagylemezeteket ilyen j 61
1
Korallal k6z6sen ;
fogadja a kazanseg?
ev vegi orszagos turnenk 6ta
szeptemberben pedig tiz napra
eg yfo lytaban dolgozunk. lgaz, - Oszinte n sz6 1va sza m unkra
Csehszlovakiaba utazunk. · Sz6
ezek a munkak a studi6ban es is meglepetes - es nagy 6r6m van meg egy kethetes
pr6baterme kben folynak, igy
- volt, hogy a , Jatekok " -b6 1
NSZK-utr61 novemberben, de
a k6z6nseg szamara nehany
eddig t6bb m int 50 000
errol meg korai beszelni.
1
h6napja val 6ban , eltlinti.ink".
peldany fogyott el. Egy
- Befejezesii/: mikorra varhat6 .
ovember-decemberben a
videkr61 indu lt egyi.ittes
az uj East-nagylemez?
. Jatekok " cimu lemezi.ink
szamara, azt hiszem , kezdetnek - Nagyon remelji.ik, hogy
ango l nyelvu verz i6jat vetti.ik
ez nagy eredmeny.
okt6ber vegere megjelenik es
sza agra.
- Mivel magyarazod ezt a
legalabb olyan sikeres lesz,
kedvez6 visszhangot?
zene ar fenna/lasa 6ta
mint az el6z6.
eddtg mmden evben egy-egy - Tapasztalataim szerint
Csiky Attila
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