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Dinamit - JövQre eredeti felállásban, a Barba Negrában

Andrea, csütörtök 06 december 2018 - 17:32:30

ErQs koncert kínálat, benne máris több teltházas buli az év utolsó hónapján a Barba Negra klubban. Road, Kowalsky meg
a Vega, Edda, Republic, Hobo, hogy csak néhány hazai kiemelt nevet említsünk, The Dead Daisies, Pretty Maids, Marillion a
nemzetközi kínálatban. Egy hónap és jön az újév, 2019-ben a klubszezon tovább dübörög, miközben már alakul a
májusban induló Barba Negra Track felhozatala is. Jó érzés már most arra gondolni, hogy a mínusz fokok után, milyen lesz
májusban a Tankcsapdával ünnepelni, vagy egy igazi rock legendát, a Whitesnake-et budapesti színpadon látni. A rock
legendák sorozatnak ráadásul ezzel még nincs vége, 2019. május végén meglepetés vendég érkezik.
1979-et írtunk mikor egy igazi szupergroup alakult Magyarországon. A Dinamit a korszak legismertebb zenészeibQl állt
össze, népszerqségüket több százezres lemezeladások igazolták, megalakulásuk után, mai szemmel nézve,
felfoghatatlan tömegeket mozgattak meg rövid idQ alatt. 2009-ben ugyan nem eredeti felállásban, de újjáalakult a csapat,
2010-ben új albumot adtak ki, mind a mai napig folyamatosan koncerteztek és most nagy dobásra készülnek. Hosszú
tervezés és egyeztetés után, ha csak egy koncert erejéig is, de végre ismét összeáll május 24-én, az 1982 elején
feloszlott, eredeti felállás a Barba Negra Trackben.

Eredeti felállásban, Vikidál Gyula (ének), Papp Gyula (billentyq), Szqcs Antal Gábor (gitár), Németh Alajos
(basszusgitár) és jómagam ünnepeljük a 40 éves jubileumunkat. - mondta Németh Gábor a Dinamit dobosa.
Több mint tíz éve fogalmazódott meg bennem, hogy össze kellene hozni ezt a felállást. 1982 óta nem lehetett látni
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így ezt a zenekart, és nagy valószínqséggel ez az egyetlen egy alkalom lesz május 24-én Budapesten a Barba Negra
Trackben. A próbák még nem kezdQdtek el, de már beszélgetünk a dalokról, mi legyen a koreográfia, túl vagyunk egy
fotózáson, nagyon komoly kétórás bulira készülünk.
A Dinamit igen gyorsan a népszerqség kapujában találta magát. Ennek titkát a zenekar is próbálta megfejteni, de
tökéletes recept természetesen ez esetben sem létezik.

Szerintem a sikert a Tinédzser-dal hozta meg, de a többi dal is népszerq lett a közönség
szempontjából. - vázolta Németh Gábor. Átlagban havi negyven elQadást játszottunk teltházak elQtt. Volt olyan, hogy
egy hatszáz fQs faluban, háromszor töltöttük meg a kultúrházat, mert a környékrQl mindenki beáramlott. Nagyon
népszerq volt a zenekar.
A Dinamit tehát 2019-ben újra eredeti felállásban lép színpadra. A különleges mqsorban természetesen a 2009-ben
újjáalakult formáció tagjai is részt vesznek, így a rajongók találkozhatnak Rudán Joe énekessel és az Eddából,
P.Boxból, BeatricébQl ismert Zselencz László basszusgitárossal is.
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