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Rock-husvet
A Szakszervezetek Fovarosi Muvel6desi Hciza ketnapos rockprogrammal kesziil a husveti iinnepekre. 2-cin, szombaton este 7-kor Szikora R6beTt es az
R--GO mozgalmas show-ja lathat6-

hallhatQ a szinhazteremben, amelyet a
korteremben Oszter Karoly diszk6paradeja kovet. 3-cin, vascirnap matinet rendeznek, amelyen az East, illetve a Iengyel Budka Suflera koncertezik.
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EC1cUg trz n.agylemerllk 3elent meg. ~
nejtik konnyen dudolhat6, megsem hetkoznapi fordulatok.kal megtllzdelt dfnamiltus rock. A hattagu formacl6 (Romuald Lipk6, Romuald Czystaw, Jaft
Borysewicz, Zdzislaw Janiak, Andrzej
Ziolkowski, Tomasz Zelizewski) kilertc

koncertet ad az East tarsasagaban, fokent egeytemi klubokban, 3-an pedig a
nemreg megalakult Premier rendezoiroda szervezte hU.sveti matinen . az
FMH-ban.
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Fot6: Pet6 Zsuzu

. Budka Suflera

Nem tel jesen lsmeretlen a hazal rockke~velok koreben sem az otthonaban
utarcsapatnak s'Zamft6 Iengyel Budka
Suflera, azaz . ,Sug6lyuk" - nehany eve
mar jartak nalunk. Tavaly az East volt
a vend-egiik kethetes Jengyelorszagl kozfu turn,en, most pedig M6czan Peter
tarsulata es az InterkonceTt viszonozza
a 111eghivast:
A Budka Suflera hosszu evek 6ta
na~y nel?szerusegnek orvend hazajaban.
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A Zenemukiad6 evek 6ta fontos felada·
tanak ta.rtja a magyar popdalok export- ·
jat. Knisch Gabor, a vallalat menedzse- :
re, aki egesz sor. jelentOs szerzOdest. rea.:. ..
!izalt az evek soran (pel daul a Nicolas,
vagy az Apam hitte eur6pal slkeret Syt:.
vie VaTtannal), 1977 6t.a a MIDEM-en is
rendszeresen ott van. Targyalasalnak
eredmenyekent ez evben ujabb erkolcsi
es anyagi sikerre szamot tart6 egyezse- ·_
gekkel terhetett haza. Mint elmondt.a. .
mar blzonyos, hogy a francia Tanday- .
Music kladja Presser Gabor es Szteva~ ·'
n.ovity Dusan Amikor elmentel cimll
szerzemenyet, s ugyanez a ceg - amely
egyebkent Johnny Holliday es S1/lvie
Vartan magankiad6ja j~entetl meg
Novai Gabor es Mikl6s Tibor Finocchio
c!ma dalat. Nagy sikere van az Ozletemberek koreben az egyik Jegfrlssebb ,,tl•
ni"-dalnak: Wolf Peter es Szene& Ivan
Vuk dma filmme16diajat meg ez evben
kiadja a Phtltps, llletve az RCA Mexik6ban, az NSZK-ban es Spanyolorszaqban.
A legnagyobb slkert megis Mate Peter
es S. Nagy Istvan Cry cfmQ (itthon kevesse lsmert) dalat61 varjak a szakma
tapaszt.a1t .,j6sai". A milnchenl Autobahn
ceg (Amanda Lear, a Goombay Da~
Band klad6ja) 6t kontlnensen egyszerre
kfvanja forgalomba hoznl a mel6dlat.
Az intezmeny vezetoje, Michael Hoi~
akl maga Is enekes, azt szeretne, ha Barbra Streisandot sllterillne megnyernl ·a
tolmacsolashoz.
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