Interviu cu Guilty Lemon în aşteptarea concertului din Sighet
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Duminică, 20 martie 2011, de la ora 18:30 va avea loc la Sala "George Enescu" din Sighetu
Marmaţiei un concert de Funk/ Jazz / Neo-soul cu trupa GUILTY LEMON din Sibiu. Acesta a
fost un motiv bun de a-l provoca pe Czibelenyko Stefan, managerul trupei, la un scurt interviu.

Dani Godja: Guilty Lemon este un nume puţin cunoscut în România. Ce ne puteţi spune
despre această trupă şi activitatea sa de până în pezent?
Czibelenyko Stefan: www.guiltylemon.ro
Dani Godja: De ce aţi ales să fiţi managerul unei trupe de jazz? Ce presupune această
muncă?
Czibelenyko Stefan: Am ascultat trupa Guilty Lemon si am simtit ca pot face ceva in acest
sens...aşa am devenit manager de trupa. Dorinta mea este de a promova muzica de calitate
...nu neaparat comerciala.

Dani Godja: Cum aţi ajuns la jazz în condiţiile în care acest gen muzical este ignorat
aproape complet de către majoritatea canalelor mass-media?
Czibelenyko Stefan: Toata muzica contemporana isi are radacinile din blues si jazz...deci nu
este de mirare ca am ajuns la jazz. Este o alegere care ne defineste atat ca oameni cat shi ca
muzicieni.

Dani Godja: Mihai şi Mihaela Pitan cântă şi în trupa lui Horia Brenciu. Cum vedeţi această
colaborare pentru doi muzicieni de jazz?
Czibelenyko Stefan: Informatia nu mai este de actualitate de mai bine de 1 an . Mihai şi Mihaela
au avut o colaboare cu Horia Brenciu ...iar Mihai inainte de acesta a colaborat cu Morandi.
In trupe de agest gen care canta in spatele unui nume din showbiz ...aproape intotdeauna sunt
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muzicieni experimentati care vin din sfera jazz-ului.
Dani Godja: Dani Godja: Cum ati descrie Funk/ Jazz / Neo-soul-ul celor neavizati?
Czibelenyko Stefan: Aceasta combinatie de stiluri se poate regasi in muzica care se
promoveaza pe MTV de exemplu...doar ca acolo se numeste R&B. Cum am mai spus fuziunea
de genuri muzicale este des intalnita in muzica moderna ..dar tote genurile se regasesc in jazz
si blues.
Publicul va asculta un jazz usor accesibil oricărui om care iubeste muzica si se lasa purtat de
emotii.
Dani Godja: La ce repertoriu să se aştepte sighetenii la concertul de duminică?
Czibelenyko Stefan: Repertoriul va fi compus din piese compozitii ale trupei Guilty Lemon dar şi
adaptari ale unor piese cunoscute in stilul GL.
Dani Godja: Ştiu că trupa pregătea un album de debut. Ce ne puteţi spune despre el?
Czibelenyko Stefan: Eh ...:)) Muncim la un prim material de studio ...care speram sa-l terminam
in vara ...va fi o surpriza, deci nu putem spune mai mult decat ca va iesi la sfarsitul verii si va fi
urmat de un turneu de promovare in cluburile de gen din tara.

Dani Godja: Am înţeles că pentru spectacolul din Sighet pregătiţi un show special şi că
cei care vor veni la Sala „George Enescu” nu vor recunoaşte sala. La ce să ne aşteptăm?
Ne puteţi da câteva detalii?
Czibelenyko Stefan: Spectacolul va fi o armonie de sunet, lumini si proiectie intr-un decor ce se
preteaza evenimentelor de acest gen care speram sa va atinga toate simturile si sa depaseasca
asteptarile tuturor, nu pot sa detaliez mai mult pentru ca va fi surpriza, placuta sper . :)

17 martie 2011

Dani Godja

www.sighet-online.ro
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