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Talan a szv'It nero po.n:tds megjeloles.
a komoly zenebol ismert ertelemben nem besze'lihetii.nik SZ'Vit•r ol. iDe ffiOS•t is es
a javoben is arra fogtmk toreikedni. hogy a
nagyobb llelegzetii fonnakat megtartsuk,
ugyanakkor a szerzemenyeket ugy tagoljuk,
hogy egy-egy motirvum elvaljon egymast61.
Leg~aJlaJbbis

EAST:

-

Doib6 !Ferenc az East IIa~gY'lemez hang-

rrrern0k~mlez6je. iMi
~tt ez a ;Produk.ci6?

Valahol

a ·velemlenyed: studi6-

Na:gyon kom.dl;Ya!Il es llellkiismeretesen
kesrrul<t tel a zenelmr. igy a lemezt mar h6napdk!kal e10bb tudtuk ilres.zitenli - solkat kon-

a Pink Floyd
es az SBB

kozott
-

Tavaly

a~

Eastet Ugy emlegettek.: tehet-

seges egyiittes, de meg ndncs nagylemeze. Vdl-

tak akilk az<t mandtak, a .nagy emezhez m eg
nem elegge erett a produkci6. Ti hogyan latjatok: komi vagy megikesett ez a lemez ?
- J6 nehany eve, hogy az ins rumentalis
:renevel prO.balok<n:tunk, tavaly 6ta enekes.eklkel
dolgozunlk. OvelUk 'keZJdtiik az uj korsza'kot.
A lemez anyaga .mar ennek az idOsza'kna'k a
tenne'k.e, es Ug.y er:rem eppen id6ben k el'ill.t
~agra.

Honnet srzartmazik az egyUttes neve? Az
~Kelet) sz6 zenei programot is jelent ?
- Amilkw a nevet vW.asz;tottuk meg a keletd zen.e.t tanwm.inyoztuk. Ma · lhasznru unk
olyan Skclliikat, amel'Yek. a hindu zeneben tal•aiihaJt6alk, lcsak rna mar annylra beepilltek a
zenenklbe, hogy a klilviiliill6 n em veszi es!Zire.
Mi is· sokat haligattu."-t a nagy ~mfon>iik.us
rockrenekalrdk. letmezeit, t~t a P~nk Floyklot
es a Genesis.t, d e mel!le ttii:k. nagy rhatassa'l volt
rank az SBB. Vel~yi.in!k s:rerint ez a nengye1 tri6 v oLt az elsO, amely az angol rzenekarok utjat jarva sajatos ik.e1et-eur6pai zene t
jatse.ott. es mi is e2lt szeretnenk.: zenesket haUgatva fei'tiinjeneik a jeJ.legzetes ikelet-eur6pai
hangu1atok.
- A k eszillo nagylemez cime: Jatekolk, es
ti szivesen haszna'lja.tdk a szvit megjelolest.
Csak erre az alk:a!lomm ilrtatok egyfbefiiggo
tobb teteles ikompozfcliat, vagy ez a zene'kar altalanos OOllk:itfuJese?
-

East

ZJultlMiam az East tagjaivai a feLvetel kezdete
elott. Alta~a.nos tapasi7lta.latom, hogy az elso-

lemezes egyiittesek tobbet .probalnak a studi6munka meglrezJdese e16tlt, mint a:zok a zenekarok, akik. mar a sokadik al'bumuikruU tartanak. Mas.res.zrol. az elOO nagylemeznel 'kiderill:
sok. egyliittes tabbre ta:rtja tudasat ·a vaQooagosnal. !A s1nldi6'ba.n ugya!Ilis olyan felax:la>td.kkal kerillneik szemlbe, amelyrM korabban sejte'limiUk sam volt. Csalk a lemeZJfel'VtHelek soran ernek profiva a s.W legdolbb ertelme'ben a
zeneszek, es az Easttel orom volt a munka.
Varhat6 megjelenes: okt6ber veoen.

