Drumsters – „Az ütős show”

Bemutatkozás
A Drumsters egy dobzenekar, melynek tagjai ütőhangszeres zenészek, akiket nem csak az
ütőhangszerek varázslata tart össze, hanem az együtt zenélés öröme, és a már hosszabb ideje tartó
barátságuk.
A több éves baráti kapcsolat ellenére a zenekar ötlete csak 2006 év vége felé merült fel, és ebből
született meg 2007 év elején a Drumsters. A zenekart hat főből áll, akik név szerint:

•
•
•
•
•
•

Bárkányi Csaba – Csabus
Binder György – BinDee
Géra László – Gésa
Nagy Arnold – Arnee
Péter Tamás – TomTom
Nagy Roland – Roland

Az első fellépésre való készülődés és igyekezet közepette a névválasztás elmaradt. A
debütálás estéjén viszont egyszerűen adódott a név: Drumsters. Ez a név egy szó összetétel
ami a drum és a masters angol eredetű szavak összetételéből jött. Míg előbbi magyar
megfelelője a dob, utóbbi magyar jelentése a mesterek.
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Mi vagyunk!
A csapat személyi összeállítása hozta magával, hogy mindannyian magunkkal cipeltük saját zenei
stílusunkat. Így az általunk bemutatott számok nagy hányada csak táplálkozik autentikus
elemekből, nem mondható stílus hűnek. Ezzel együtt viszont igazán személyesé vált.
Mindannyian játszunk több ütőhangszeren, így több zenei stílust hallhatóvá tudunk varázsolni.
Egy-egy koncerten afrikai, brazil, vagy akar a cubai salsa ritmusvilágát is be tudjuk csempészni a
hallgatóság soraiba.

Itt is jártunk!
Az eltelt több mint három év alatt a Drumsters több komolyabb felkérést is tudhat a magáénak.
Volt szerencsénk támogatni nemes célokat, örülhettünk meghívásoknak melyek a produkcióink
elismerése volt, és vissza is hívtak minket többször.
Az alábbi sorokban a teljesség igénye nélkül pár bemutatás ezekből:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EON Kézilabda Gála (2006, 2007, 2008)
RTL - Csillag Születik (közreműködőjeként 2008)
Veszprémi utcazene fesztivál (2007, 2009)
Hídünnep (2008)
Mikulásgyár (2009)
Gitárfesztivál – Balatonfüred (2009)
OTP Bank Lovas Világkupa (2009)
Filmművészeti Egyetem III. évfoly. Világzenei Produkciójának közreműködője (2008)
Fővárosi Állat és Növénykert nyáresti koncertsorozat megnyitója a Grupo Bahia Samba
zenekarral együttműködve (2008)
Casa De La Música – Tánciskolák bálja - Olasz Intézet (2007)
Összefogás a mellrák ellene mozgalom – közreműködő (2007 és 2008)

Lehetőségünk volt játszani 2008 nyarán a „Világ leghosszabb koncertje” Guinness rekord
kísérleten. A rekord megdöntése mellett egy plusz írható fel a nevünk mellé, mert a
rendezvény legnagyobb nézőszámát – mind a személyes, mind az online - a Drumsters
zenekar hozta, amit a minket követő Bergendy Szalonzenekar sem tudott átlepni.
A Drumsters hat fős legénysége volt az is aki a 2006/2007, és a 2007/2008 szezonban végig
kísérte városról városra az első osztályú férfi kézilabda csapatait a Budapest Bank színeiben.
Összességében ez több mint 25.000 km utazás, 60 élő előadást melyből közel 20 TV-s közvetítés.
A 2008/2009 szezonban is megjelenünk a kézilabda rendezvényeken, de az ismert tényezők miatt
szerényebb sorozattal. Ezek mellett meghívást kaptunk az elmúlt években a Kézilabda Magyar
Kupa rendezvényre is, ahol nem ritkán 5000 ember előtt kellett játszanunk.
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Nem csak egyedül….
A meghívásokon felül több egyéni, és társas produkcióban vettünk, és veszünk részt. Mára már
napi szinten dolgozunk együtt a. Rio Brasil és Fekete Linda bárzenekarral
Bővítettük csapatunkat fúvós együttessel is. Ez egy érdekes formáció, mert Magyarországon
egyedülálló. Csak dobok, és pár tehetséges fúvós ad elő olyan produkciót, ami nem csak
pregnáns, de könnyedén táncolható, és persze nem utolsósorban szórakoztató.
Ezekkel a formációkkal közösen is adunk elő zenei produkciókat, amik egyedülállóak az
országban. Még Európa szerte is ritkaságnak mondható.
A táncról is gondoskodtunk a SambAmizade táncprodukció személyében. Velük kiegészülve
életre hívtuk a Grupo Bahia Samba zenekart. Ez egy 15-15 zenészből, és táncosból álló
nagyszínpadi egész estés produkció.

Kinek?
Talán szerénytelenül állíthatjuk, hogy aki lélegzik az nem tud közömbös lenni a produkció iránt.
Mindegy az, hogy egy papírgyár dolgozói összejövetelről van szó, esküvőről, iskolai
rendezvényről, netán táncházról, vagy egy elegáns bálról, mindenhol megállja a helyét. Ebből
adódóan széles skálája van a produkció megjelenési lehetőségeinek.

A produkció
A produkcióink hátteréről is gondoskodtunk. Létrehoztunk egy társasági formát is, így a
rendezvényszerezők, programszervezők, egyéni megbízok felé számlaképessé váltunk.
Ezzel is egy lépéssel a sufni zenekarok elé lépve.

Szponzoráció
Zenekarunkat szponzorációs megállapodás köti az EthnoSound hangszerbolthoz, illetve az
Audmax Kft-hez, az Audiotechnika termék kizárólagos forgalmazójához.
Ők azok a cégek, akik minket kiválasztottak, és alkalmasnak találtak arra, hogy márkaarcuk
legyünk. Azt gondoljuk, hogy ez egy olyan elismerés, amit ma nem sok hazai zenekar tudhat
magáénak.
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Zárszó
Örömmel tölt el, ha elolvasta anyagunkat, de akkor örülnénk igazán, ha a közönségünk soraiban
tudhatnánk, és úgy áll tovább egy-egy fellépésünk után, hogy a ritmus mozgatja, mert ez tényleg
egy ütős show.
Szép napot kívánok

Géra László
zenekar vezető
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