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Dániel Balázs vagyok,
győri boogie woogie zongorista.
Hazai és nemzetközi fellépéseim mellett
főszervezője, valamint házigazdája vagyok
egy országosan egyedülálló és különleges
zenei produkciónak, mely már évek óta
töretlen sikernek örvend.
Szeretném figyelmébe ajánlani
a Boogie Woogie Show elnevezésű
zenei produkciót.
Dániel Balázs,
főszervező

”

MINDENKIVEL
MEGTALÁLJUK
A KÖZÖS HANGOT!

Bemutatkozás

Boogiefeszt

A rock and roll ősének számító boogie
woogie lüktetése, ritmusossága és
virtuozitása már az első pillanattól fogva
magával ragadó. Ezt a zenei stílust
képviseli hazánkban Dániel Balázs, akit ma
nemcsak a legvirtuózabb magyar boogie
woogie zongoristaként, hanem egyúttal

Dániel Balázs főszervezője és házigazdája
hazánk egyetlen boogie woogie fesztiváljának, a három napos „Boogiefeszt –
Győri Nemzetközi Boogie Woogie
Fesztivál”-nak. A 2008 óta megrendezésre
kerülő, töretlen sikerű programsorozat
valamennyi rendezvénye a kezdetektől
fogva teltházas, a jegyek minden évben
hónapokkal korábban elkelnek. A fesztivál
legsikeresebb programja a Boogie Woogie
Show, melyből a nagy érdeklődésre való

a műfaj magyarországi nagyköveteként
említ a sajtó, és tart számon
a nemzetközi szakma. A fiatal
tehetség – művésznevén
Mr. Firehand – hazai sikereihez
elismert külföldi fellépések
társulnak. Rendszeresen
koncertezik Európa szerte, sőt már
az Amerikai Egyesült Államokban
is turnézott.

tekintettel dupla előadás
kerül megrendezésre.
A Boogiefeszt rendkívül
rövid idő alatt egy
nemzetközi színvonalú
és nemzetközi
kisugárzású fesztivállá
nőtte ki magát.

Boogie Woogie Show

Ezt az országosan egyedülálló
produkciót a Dániel Balázs Boogie Woogie
Trió honosította meg hazánkban.
A zongora-dob-bőgő felállásban játszó trió
egyúttal házigazdája is a shownak, több
neves hazai és külföldi vendégművésszel
kiegészülve egy rendkívül pörgős, változatos
és sok humorral fűszerezett műsor
keretében szórakoztatják a nézőket.
A műfaj legfőbb sajátosságát, az
improvizációt kiaknázva valamennyi
fellépő – önálló produkciója mellett –
többször együtt is zenél a koncert során. Így
bármennyi előadáson vesz is részt valaki,
bizonyos, hogy sosem lesz része kétszer
ugyanabban a műsorban. Táncolható
ritmusok, féktelen hangszerszólók, páratlan
énekhang és
a lépegető
basszus
garantálják,
hogy
mindenkinek
végig járjon
a lába.

A fergeteges hangulatú
koncerteken izgalmas
négy-, hat- vagy
nyolckezes zongora
párbajokat és
zenei bravúrokat is
hallhat a közönség.
A sok hangszert
felvonultató koncertet
profi boogie woogie táncosok
teszik még emlékezetesebbé látványos
és akrobatikus táncmozdulataikkal. Az
eddigi showműsorokban a teljesség igénye
nélkül már olyan neves előadók is felléptek,
mint Benkó Sándor, Fenyő Miklós vagy
Silvan Zingg svájci zongorista és Nicolle
Rochelle amerikai énekesnő, aki Broadway
produkciók szereplője.
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Boogie Woogie Show
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országosan egyedülálló produkció

•

•

koncertteremben és szabadtéri színpadon is emlékezetes élményt nyújt

•

•

minden előadása egyedi a stílusban rejlő improvizációnak köszönhetően

•

10 éves jubileuma Dániel Balázs szülővárosában egy több ezer fős arénában lesz
•

•

magas zenei színvonala minden esetben garantált

változatos fellépők
• szórakozás

•
•

•

•

show elemek • zenei bravúrok • humor
jókedv • zongora párbaj • improvizáció

•

tánc

•

•

Kapcsolat
Bízom benne, hogy felkeltettem érdeklődését a Boogie Woogie Show iránt. Hiszem,
hogy az embereknek szükségük van egy olyan vidám, önfeledt és minőségi
szórakozásra, melyet ez a produkció garantáltan biztosít. Készséggel állok
rendelkezésére az alábbi elérhetőségek bármelyikén.

Dániel Balázs

boogie woogie zongorista
Telefon: +36 20 512 29 61
E-mail: info@mrfirehand.com

Web: www.mrfirehand.com
Fesztivál: www.boogiefeszt.hu

Youtube: www.youtube.com/balazsdaniel
Facebook: www.facebook.com/mrfirehand

