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Szekció: Nem ijedünk meg semmitõl

» Magyarországon a madárinfluenza
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» Életveszélyes az újságíró szakma!
» A pártharc a neten folytatódik
» Ambrus Zoli hazatérhetett
» Minõségi problémák a Citroën C6-nál
» Arculatot vált a Pannon GSM

A békés megyei, korábban Jóapánk zenekar most Szekció néven nyomul tovább a hazai
pódiumok világában. A névváltás nem véletlen. Ennek okairól és a zenekarról beszélgettem
Csapó "Csibe" Csabával, a Szekció frontemberével, és Farkas Péterrel, a zenekar egyik
gitárosával.

» "Elveszett világ" az indonéziai
dzsungelben

Az eredeti Jóapánk felállásból már csak Csaba maradt meg oszlopos
tagként, s a névváltást követõen továbbra is õ a frontember. Kiváló
érzékkel rendelkezik ugyanis ahhoz, hogy "hergelve", énekeltetve a
közönséget, kommunikálva velük hangulatot teremtsen minden bulin.

» Mégis lesz McLaren P8?
» Nyomoznak Gyurcsány fantomcégei
ügyében

A fellépések szervezése viszont még a fiúk feladata, s dolgukat jól
megnehezítette a korábbi Jóapánk elnevezés. Ezt az igencsak pánkos
nevet ugyanis nem fogadták mindenhol bizalommal, pedig amit
játszanak az már jó ideje nem pánk, hanem dallamos rockzene. A
Szekció név nem vezeti félre az embereket, s jobban eladható is vélekedik az öt tagot számláló együttes.

» A sor végén kullogunk az
internethasználatot tekintve
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» Szekció: Nem ijedünk meg semmitõl
» Érintetlen sírt találtak a Királyok
Völgyében
» Hamu rabbi levele
» Kálloy lefutotta a Robert Burns
Maratont!
» Vírus okozza a kövérséget?
» "Találkozás egy fiatalemberrel"
» Van élet az Eleven Holdon túl is. Bár
jobb élni egy holdudvarban.
» Bölcselet Sztregovából
» Börtönbõl szabadultam, kérem
segítsenek!
» 20 éves a számítógépes vírus

default

"A mi zenénk többfajta igényt is kielégít: az is jól érzi magát a mi bulinkon, aki a zúzós, pogózós
rockzenét szereti, meg az is, aki a lassúbb, elgondolkodtatóbb számokat kedveli." Zenéjük mûfaját
tekintve leginkább a hagyományos magyar rockzene és a modern zene impozáns keveredésérõl
beszélhetünk. Ennek hátterérõl tudni kell, hogy a zenekar tagjai mind más stílushoz állnak közel, s
végül az egyedi ötletek összekovácsolásából áll össze a kerek egész szám.
Korábban sok feldolgozást, átdolgozást játszottak - köztük Koncz Zsuzsa és Zoltán Erika számokat is
-, amihez kell ugyan zenei tudás, de alkotóilag nem nyújt túl nagy kihívást a zenészeknek. Ma már
csak saját szerzeményeket hallhatunk tõlük, melyek készültekor néhány szempontot mindig szem
elõtt tartanak. Ilyen például a törekvés arra, hogy miután meghallgattuk egy számukat, a refrén
biztosan a fülünkben maradjon. Ezért könnyen dúdolható, fütyörészhetõ számok kerülnek le a
képzeletbeli tervezõasztalról. A Szekció zenéje nem az a fajta sokat hallgatott magyar könnyûzene,
amiben semmi értelme a szövegnek. Minden számnak mondanivalója van, s elõfordul, hogy a
szövegek valós élményeket, érzelmeket dolgoznak föl.
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Múltjukhoz szervesen hozzátartozik, hogy számos
tehetségkutatón vettek részt, nem elhanyagolható
eredményekkel. A legemlítésre méltóbb az IntereuroShow
Jubileum 40 elnevezésû országos tehetségkutató, amit
Pesten rendeztek. A többfordulós megmérettetésen a csapat
a tiszteletre méltó második helyezést érte el. A
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» Regisztráció
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» Eleven Hold [diablodeluxe]
» NSL - Egyesület a sebességkorlátok
eltörléséért [kain]
» Mi volt a Helyszínelõkbe? [m]
» A Stratovarius/Hammerfall nem hozott
ki magából mindent [JayandBob]
» Olvasói levelek, kommentek
(Koncertek Babföldön) [greg]
» Koncertek Babföldön [m]
» Elsõ Budapesti Babkarácsony [kriszta]
» Gamer [m]
» Index fika [Lomhar]
» Fejlesztési javaslatok a Folder.Hu-ra
[yoman]
» Gumiroom [Lomhar]
» Magyarországon ez a jogrendszer?
Ebben élünk?! [kain]
» PC Tuning [yoman]

tehetségkeresõ lehetõségekrõl a fiúk elmondták: "Fontos
látni mások példáját, hiszen sokat lehet tanulni. Ezen kívül
az ember megtanulja, hogyan kell mozogni, egyáltalán
létezni a színpadon, hogy abból valóban egy jó elõadás kerekedjen."
Az említett versenyen egyébként a zsûri nem titkolta abbéli véleményét, hogy az összes induló közül a
Szekció volt az egyedüli, ami már egy kész, nagyszínpados zenekar, és amihez alig kell hozzányúlni,
hogy megállja a helyét bárhol az országban. "Nem ijedünk meg semmitõl" - mondta Péter - "ha most
azt mondanák nekünk, hogy holnap valahol egy nagyszínpadon kell fellépni, mi állunk elébe!"
"Mi mindig ötezer embernek játszunk" - vette át rögtön a szót Csaba - "ha tízen, ha százan vannak a
nézõtéren, maximum becsukom a szemem, és ötezer embernek énekelek." Talán ez lehet az oka
annak, hogy Csibéék ennyire egyedi élményt nyújtanak minden egyes koncert alkalmával - ezt már
csak én teszem hozzá.
A csapat távlati céljai közt az elsõ helyen a támogatók szerzése és a stúdióba vonulás szerepel.
Legközelebb február 18-án találkozhatunk velük a Cool Head Clan vendégzenekaraként Békéscsabán
a 68-as klubban, illetve március 25-én lesz koncertjük a Black Jack-ben, szintén a békési
megyeszékhelyen.
Kapcsolódó link: http://szekcio.hu/
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