Jótékonysági est a krízishelyzetben lévı gyermekekért
A rendezvény szervezıje a fennállásának 15. évfordulóját ünneplı Fészek Egyesület. Ez a
kiemelten közhasznú civil szervezet krízishelyzetbe került, és nevelıszülıknél élı
(közismertebb kifejezéssel: állami gondozott) gyermek nevelését, ellátását biztosítja. Jelenleg
több, mint 350 bántalmazott, elhanyagolt, családjából kikerült gyermekrıl gondoskodik.
A jótékonysági est:
Helyszíne: Duna Palota 1051 Budapest, Zrínyi u. 5.
Idıpontja: 2009. március 29. 17 óra
Közremőködik a Seventeen Big Band Szász Zsolt karmester vezetésével
Énekel: Majsai Gábor, Makrai Pál, továbbá Alex Tamás, Fignár Adrienne, Kulcsár Kitti,
Pataki Szilvia, Stróbel Dóra, Szaplonczai Laura, és Vastag Csaba
Fıvédnök: dr. Lévai Katalin Európai Parlamenti Képviselı
A koncert után TOMBOLA értékes nyereményekkel. A szervezık az est végén születésnapi
süteménypartival is várják minden kedves vendégüket!
A koncert közremőködıi fellépti díj nélkül vállalták el a szereplést, hogy ezzel is támogassák
az Egyesület munkáját. A repertoáron világslágerek, musical részletek, örökzöldek, swing és
latin ritmusok szerepelnek, úgy ahogy a 30-40-50-es évek Amerikájában megszólalt, eredeti
big band zenekar kíséretében.
A "Seventeen Big Band" 8 éve alakult. A klasszikus és modern Big Band hangzás
hagyományait tartja szem elıtt. Hazai és külföldi fesztiválok, rendezvények állandó
résztvevıje. A Magyar Jazz Szövetségtıl 2008-ban "A" kategóriában Ezüst diplomát kapott.
A rendezvény színvonalát olyan neves elıadók is emelik, mint pl. Majsai Gábor. Az
Emerton-díjas mővész fesztiválnyertes slágere, az Öreg járgány szívatóval indul, máig
népszerő. A Favágók szólóénekese, a magyar Tom Jones-ként is ismert Majsai a Swing,
Swing, Swing címő albumáért nemrégiben aranylemezt kapott.
A fellépık között lesz Makrai Pál, színész, zenész, énekes. Zenélt az Apostol, a Korál, a
Kormorán együttesben, a Színészzenekarban, az Old Sámson és a Favágók csapatában. 1981tıl a Rock Színház tagja volt annak megszőnéséig. Olyan darabok főzıdnek a nevéhez, mint a
Jézus Krisztus Szupersztár (Júdás), A nyomorultak (Javert), Atlantisz vagy éppen a
Jekyll&Hyde.
A jótékonysági est díszvendége Kálid Artúr. Az Egyesület nem véletlenül kérte fel a fiatal
mővészt erre a feladatra, ugyanis számára jól ismert azoknak a gyermekeknek a sorsa, akik
családjuk nélkül, nevelıszülıknél, vagy gyermekotthonban nınek fel.

