A show folytatódik. Készül az új Napoleon
Boulevard album és nagyszerű nyári
koncerteknek
nézünk
elébe.
Szerény
lehetőségeink szerint egy kis olvasnivalóval
szeretnénk megkönnyíteni a várakozást.

Rácz Tünde felvételei

FOLYTASSA, NAPOLEON!
Kedves Rajongók! A show folytatódik. Jó érzés ezt leírni, hiszen voltak kisebb-nagyobb döccenők.
(Ahogy Hofi mondaná: Koncert jött, menedzs' ment.) Készül a vadonatúj stúdióalbum, amelyből a május
15-i klubnapon egy kis ízelítőt nyújt majd a zenekar. Mindannyian sajnálattal vettük tudomásul, hogy
Erdész Róbert a további koncerteken nem vesz részt. Ugyanakkor bíztató, hogy az együttest ezután is ő
vezeti, és a stúdiómunkákból továbbra is orszlánrészt vállal. A nyári koncerteken Nagy Zsolt billentyűzik
majd, aki a zenekar egyöntetű véleménye szerint a lehető legjobb választás. You Tube-os felvételeit meghallgatva e véleményhez szerkesztőségünk is csatlakozik.
Izgalmas és eseménydús nyárnak nézünk elébe, jönnek a különféle fesztiválok, és néhány szabadtéri
rendezvényen újra élőben hallhatjuk a Napoleon Boulevard csodálatos zenéit. A magunk részéről igyekszünk minden helyszínre ejutni, hogy ősszel, az újság 3. számában mindenről beszámolhassunk. Reméljük, addigra az új albumról is írhatunk már.
De nézzük, mi is látható, olvasható a mostani számban? Egy ősrajongó, csapatunk kultúrfelelőse, felkérésünkre felelevenít az életéből néhány pirosbetűs ünnepet. Nem feltétlenül a május elsejéket. Olvasható aztán egy rövid, de velős cikk a tavaly megjelent Best Of albumról. Egy elszánt rajongó, Csontos
Klaudia ugyanis egy szép kerek bogarat ültetett a Metal Hammer kiváló munkatársa, Uzseka Norbert
fülébe, aki a lap áprilisi számában be is számolt élményeiről. Ezt az írást közöljük most mi is, a szerző
szíves engedélyével. Az év legfontosabb eseményének, a Syma Csarnokban megrendezett koncertnek
hangulatát képriport és tudósítás formájában idézzük fel. Koncertajánlónkból pedig kiderül, mikor és
hová érdemes mennünk a nyáron.
Levélcímünk a régi: ejvarazs@gmail.com. Minden írást és észrevételt szívesen fogadunk. Mindenkinek
kellemes olvasást és zenei élményekben bővelkedő nyarat kívánunk!
A Szerkesztők

Meglestünk egy próbát...

Rácz Tünde felvétele
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NAPOLEON BOULEVARD: Best of 1985-1989
(SZ.K.)
Aki a szívéhez kapott a Napoleon Boulevard név láttán, az bizonyosan nem mai gyerek, hiszen a csapat '89ben adta ki utolsó lemezét, legalábbis Vincze Lilla énekesnővel, mert aztán azért csak volt még két további
próbálkozásuk. Szóval, hogy mit keres a Hammerben egy hajdan sikeres popzenekar, mi? Elmondom, el én.
Először is, a Napoleon mindig is avantgarde és prog.rock hatásokkal díszítve tolta az igényes pop-ot, és a zenészek a honi progresszív rock egyik legnagyobb zenekarában, a Solaris-ban is játszottak. Aztán a lemezt az
a Vámos Zsolt gitározta fel, aki manapság a HARD-ban is tolja (amint múlt havi CD-mellékletünkön hallhattátok), és aki az utolsó két, Lillátlan lemezen is pengetett. És neki köszönhetően rockosabb az összkép,
mint valaha.
A CD amúgy a jól sikerült januári visszatérő koncertre készült, és nem csak összeszedtek egy csokorra való
régi slágert, de újra is vették őket, és ha már, hát alaposan meg is változtatták mindet. Ennek a bátor kísérletezésnek köszönhetően vannak itt kórusok, szimfo hatások, dzsesszes meg modern betétek, több helyütt hegedű (Szirtes Edina Mókus annyira jó!), s vele népzenei dolgok, meg persze sokkal több gitár, mint régen.
Még az annak idején a csapból is folyó, ennek megfelelően megutált Júlia nem akar a földön járni című überslágerük is tetszik így, bár egy darabig berzenkedtem tőle, hogy ezt bevalljam. De az a nagy helyzet, hogy ez
a lemez tényleg bejöhet bárkinek, aki elég nyitott rá, avagy, aki a zenét akkor szereti, ha az tényleg zene. Játékos, érzelmeket, gondolatokat hordozó, hangulatokat festő, meg persze dúdolható. Hát így.
Uzseka Norbert
(Metal Hammer, 2010. április)

Pejkó Gergő felvétele
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PIROSBETŰS ÜNNEPEIM
Nagy örömmel fogadtam el a felkérést, hogy írjak a Boulevard-Lapba. Az elmúlt években egy kicsit
kikerültem a „kemény magból”. Remélem, ezt megbocsátja nekem mindenki: a kislányom születése
és főiskolai tanulmányaim okán kevesebb időt fordíthattam Lillára és a NB-ra.
Hogyan is kezdődött? Repüljünk vissza az időben 1986-ba, amikor július 19-én éppen a születésnapomat ünnepeltük, s néztük az Interpop Fesztivált a TV-ben. Számomra szülinapi ajándék volt a Kérlek,
ne félj, s az egész NB. megjelenése az életemben. Csak néztem – hallgattam azt a különleges hangzást
és azokat az embereket, akik ezt a csodát odavarázsolták a fekete-fehér képernyőre, de abban biztos
vagyok, hogy én akkor színesben láttam mindent!
Ahogy véget ért a dal, azonnal tudtam: ha ez a csapat eljut a lemezkiadásig, biztosan meg fogom
venni a korongjaikat, ami annak idején nagyon nagy dolognak számított: két évvel azelőtt kaptam meg
az első lemezjátszómat, s szűkös zsebpénzemből csak az igazán nagy kedvenceim lemezeire futotta…
Így is történt, igaz, az első lemezre igencsak várni kellett, a már ismert okokból, örök hála a Hazafias
Népfrontnak! De addig is fel tudtam venni néhány dalt a rádióból magnókazettára, hiszen azokat már
lehetett a Petőfiben hallani, s ezek hallatán egyre ígéretesebbnek tűnt a lemez… Azt hiszem, minden
szomszédunknak a könyökén jött ki az összes dal, ami akkor megjelent. S aztán jött a többi, s a csoda
csak egyre jobban teljesedett… Korábbi kedvenc csapatom helyébe a NB. lépett, s kamaszkorom meghatározó emléke maradt minden érzés, mondanivaló, ami a dalokból áradt.
Mivel Ózdon laktam, nem jutottam el koncertekre, s amikor hozzánk jött a csapat a művházba, éppen
azon a héten volt a négy írásbeli érettségi vizsgám, s én - mint lelkiismeretes diák - nem mentem el
meghallgatni őket… De a fellépés előtt a lemezbolti dedikációt nem hagyhattam ki, így lelkesen vártam
őket egy aláírás beszerzéséért. De mindhiába… A csapat nem érkezett meg csak a koncertre. Később
megtudtam, hogy a városba vezető szerpentinen néhány tag rosszul lett, mert indulás előtt nehéz ételt
ettek, s csak a koncertet tartották meg, a dedikálást lefújták. Így nem láttam őket sem koncerten, sem
máshogy, s ezért is volt számomra különösen nagy élmény 2010. január 30-a!
S mikor nagykorú lettem, döbbenten értesültem a hírről: az együttes utolsó fellépése az lesz, amikor
Lilla harmadszorra veszi át az év énekesnője díjat… (Kazettán még ma is nagy becsben őrzöm a NB.
utolsó fellépését erről a díjátadóról, hála a Petőfinek…) Nem tudtam mi lesz ezután. Az OK., hogy a
NB. és Lilla is folytatja pályáját, csak éppen külön-külön. Ez adott reményt és hitet a csalódottság
után, s enyhítette szomorúságunkat a pöttyös lemez és a Legyetek jók, ha tudtok című album szinte
egyszerre való megjelenése.
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Mint minden rendes rajongónak, nekem is nagy gyűjteményem volt képekből, poszterekből, sőt később tévés videófelvételekből, amikből 1996-ban Lilla születésnapjára készítettem egy kazettányi öszszeállítást, s mint „életművét” adtam át. Úgy éreztem, kincset ajándékoztam, hiszen ezekhez a
felvételekhez akkoriban nem lehetett olyan könnyen hozzáférni. (Remélem, még most is őrzi!) Emlékszem, aznap végignéztük szinte az egész 3,5 órányi klipet a „kemény mag”-gal együtt.
Lillát 1994. augusztus 20-án ismertem meg személyesen a Farkashegyi Reptéren. Száguldó Fotóriporter (Rácz Tünde) mutatott be neki. Száguldóra először rettenetesen féltékeny voltam: azt hittem
nekem van a legtöbb képem, újságcikkem és poszterem a NB-ról, s ebben a hitben éltem több éven
keresztül. Aztán jött ő, s mident lerombolt, ahogy mutatóba elhozta a gyűjteményét a reptérre. No persze könnyen bűszkélkedhetett, hiszen ő popújságokban adott fel hirdetéseket, hogy aki tud, küldjön
neki Lillás és NB-os képeket… Lilla és Pócs Tomi ott nézegették velünk együtt az általam még nem
is látott képeket, én pedig sárgállottam az irigységtől. De kárpótolt a sok fénykép, amit Lilláról készíthettem az első találkozásunk alkalmából: körülbelül három tekercsnyi filmet lőttem el, s a képek
nagy részén az asztalunknál beszélgető Lilla látható ugyanabból a szögből, ugyanabban a beállításban… Szegény, biztosan unta már, hogy egyfolytában fényképezik az asztal másik végéből…
Aztán mikor Budapestre költöztem, a kemény maggal jártuk a várost és az országot Lilla különböző
fellépéseit követve: hol egy szabadtéri színpadon, hol egy jégcsarnokban, vagy művelődési házban, a
Balaton mellett, a Duna partján (ahol koncert után ott is maradtunk…). Megismertem sok kedves embert, akikkel ha most találkozom, úgy örülünk egymásnak, mintha a legjobb barátok lennénk, legyen
klub vagy koncertalkalom, s bátran kijelenthetem, hogy számunkra január 30-a ezek után pirosbetűs
ünnep lesz a naptárunkban…
Sajnos május 15-én nem tudok elmenni a klubba, éppen aznap lesz egy vizsgám. De lélekben veletek
leszek ezeken a sorokon keresztül, s azt kívánom mindannyiunknak, hogy még nagyon sok pirosbetűs
ünnepet szerezzen nekünk a NB. minden évben, január 1-től december 31-ig a naptárba!
Szeretettel: Bélteky Attila
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ÖRÖM, ZENE TERV SZERINT
Megint feltámadt egy régi zenekar. - gondolhatta a fásult közvélemény a Napoleon Boulevard óriásplakátjai
láttán. Nálunk ez már csak így szokás. Különösebb hírértéke egy régi csapat visszatérésének önmagában nem
is volna. A történteknek az ad némi pikantériát, hogy a soros feltámadó, nem mellesleg kedvenc együttesünk
húsz évig hallgatott. Az már nagy idő. Húsz év alatt sokat változott a széljárás, változott a zenei divat, felnőtt
egy új nemzedék. Húsz év után visszatérni minimum kockázatos. Mivel mással lehetne összehasonlítani a
mostani produkciót, mint a két évtizeddel korábbival? A zenekar amúgy is szokatlan stratégiát választott. Tavaly
megjelentetett egy remake albumot, melyen a régi slágerek teljesen új formában hallhatók. Újabb kockázat a
jól bejáratott retró helyett. Az új hangszerelés gitár centrikusabb, itt-ott keményebb, a korongon híre-hamva
nincs a nyolcvanas éveknek. Aztán egyszer csak bejelentették, hogy 2010. január 30-án a Syma Csarnokba
várják a rajongókat.
Most beszéljünk a koncertről. Igazi téli este, a hó még szakad, a rajongók lassan szállingóznak. A vidékiekre
való tekintettel a koncert fél órával később kezdődik. A színpad előtti állóhelyeken tömörülés, hátul már szellősebb. Nincs telt ház, de azért vagyunk pár ezren. A visszafogott várakozást rövidesen igazi koncerthangulat
váltja fel. Olyan dallal indít a banda, mely egyik nagylemezükön sem szerepelt, mégis sokan tudják a szövegét.
A mikrofonnál Vincze Lilla. Az az érzésem, hogy bármelyik régi fellépőruháját felvehetné, de nem teszi.
Öltözéke a nyolcvanas évek cuccaihoz képest szolidabb, kevesebb a hab, a fénylő kiegészítő, épp csak enyhén
extravagáns, egyszóval elegáns. A kép három-négy átöltözés után is harmonikus, a gyors frizuraváltás sem
zavaró. Persze kellemetlen volna, ha csak ezekről írhatnék, hiszen a koncert alapvetően nem erről szól. Az
énekesnő hangja, mely az elmúlt években sem pihent, valahogy érettebbnek tűnik, néhol karcosabb, néhol teltebb mint a hajdani. Ahogy az elmaradhatatlan slágereket énekli, energiát sugároz a közönség felé, a könnyedebbnek tűnő daloknál egy-egy gesztus figyelmeztet, itt most többről van szó... Ott van például az a
bizonyos Júlia. Végy egy ismert női nevet, írj egy dallamos refrént, és kész a sláger. Hogy több is van benne?
Hát persze, tudjuk. Aztán jönnek a fajsúlyosabb dalok is, érdekes lenne összeszámolni, hány Napoleon Boulevard dal szól az elmúlásról vagy a háborúról. Álmodtam csillagot, Egyszer talán, Pontosan, terv szerint, Miért
múlik el – rövid felsorolás a teljesség igénye nélkül. Az énekesnő mindezt hihetetlen átéléssel közvetíti, nyílegyenes utat talál a közönséghez.
Vincze Lilla nem áll egyedül a színpadon, de még mennyire nem! A billentyűknél Erdész Róbert, a zenekar
legtermékenyebb szerzője tüsténkedik, a doboknál Gömör László. A zenekar fuvolistája Kollár Attila, a
basszusgitáros Pócs Tamás. A zenekar hajdani szólógitárosa, Cziglán István sajnos már nem lehet jelen testi
valójában. A zenésztársak Czigire egy régi dallal emlékeznek, a kivetítőn a gitáros életének fontos pillanatai
elevenednek meg. A hajdani gitáros természetesen pótolhatatlan, Vámos Zsolt, mint vendégzenész nem is
próbál a nyomdokain járni. Egyéni stílusával, saját ötleteivel szinte az egész zenekari hangzást újrafesti, rockosabbá teszi. Remek megoldások az átöltözések és ejtőzések perceire is vannak, míg pihen az énekesnő, egy
szerzemény erejéig feltámad a Solaris, majd Ullmann Zsuzsa, aki eddig vokálozott, elénekli Erdész Róbert
másik formációjának, a Cabaret-nak Kisember című dalát. Ullmann Zsuzsa előadása eszköztelen, a dalhoz illően visszafogott, biztos énektudásról tesz bizonyságot. Két vendégzenészről kell még feltétlenül szólnunk. A
közelmúltban Fonogram díjban részesült Szirtes Edina Mókus káprázatosan hegedül és harmonikázik. Néhány
dalban a közönség Gerendás Péter egyedülálló gitárjátékát is élvezhette.
A koncert közepe táján már egészen nyilvánvaló, hogy nem egyszerű nosztalgiabulin vagyunk. A kivetítőn
ugyan sorra feltűnnek a régi videoklipek, ám a zenekar igazi örömzenét nyújt, Vincze Lilla pedig egyre energikusabbnak tűnik, az embernek az az érzése támad, hogy a vége felé jön bele igazán. Elhangzik az utolsó
dal, a közönség, ahogy ez jobb esetekben történni szokott, ráadást követel. Majd még egy ráadást. Mindenki
érzi, újabb húsz év múlva ezt már nem lehet megismételni. Most még lehet. Ha tart a lendület, és vannak a tarsolyban újabb dalok, még bármi történhet. Ha csoda nem is, de néhány nívós és vállalható koncert még mindenképp.
Gáti István
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KONCERT A SYMA CSARNOKBAN (2010.01.30.)
Rácz Tünde fotói
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Boulevard-Lap 2. szám (2010. május)
KÉSZÍTETTÉK:
Gáti István (főszerkesztő) Kőhalmi Ildikó (főmunkatárs)
Nagy Iván (műszaki szerkesztő) Rácz Tünde (Száguldó Fotóriporter)
Szabó Tamás László (munkatárs) Bélteky Attila (munkatárs)
Csontos Klaudia (média kapcsolatok) Uzseka Norbert (Metal Hammer)
Következő számunk ősszel jelenik meg.
www.ejvarazs.hu
www.vinczelilla.hu
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