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Csúnya világról énekel a Junkies: a Szték indítja az új lemezt

Andrea, szerda 03 április 2019 - 17:19:12

Április 5-én jelenik meg az idén 25 éves Junkies jubileumi kiadványa, amelyen 13 felfrissített klasszikus és 6 vadonatúj
szerzemény szerepel. A zenészek ma közzétették az album nyitódalát, amit a banda gitárosa, Barbaró Attila jegyez.
Különleges kiadvánnyal ünnepli 25 éves jubileumát a Junkies. A budapesti punk rock zenekar április 5-én
Negyedszázad kockázat és mellékhatás címmel egy 73 perces válogatásalbumot jelentet meg, amely az újravett
klasszikusok mellett 6 új nótát is tartalmaz. A lemez elQfutáraként a Szerelmes vagyok friss verzióját és a
populárisabb hangszerelésq Béke tér címq számot már bemutatták a zenészek, mostanra pedig a korong
nyitódala is megérkezett, amit a banda gitárosa, Barbaró Attila írt. A Szték címq nóta egy gyors, sodró lendületq
Junkies-szerzemény, amelynek szövege egy baráti beszélgetés alapján született.
A zenekar minden tagja hozott egy saját szerzeményt, én a Szték címq számmal járultam hozzá a jubileumi
kiadványhoz, ami végül az album nyitódala lett. Ez egy igazi, régi stílusú, lendületes Junkies-nóta, dallamos refrénnel,
szerintem nagyon jól elindítja lemezt. A szövegét egy korábbi beszélgetés ihlette egy híradós ismerQsöm
mesélte az egyik bulink után, mennyire lehangolja, hogy minden nap egy csomó szörnyqséget kell felolvasnia, ebbQl indult ki
az egész" magyarázza Barbaró.
Szerintem ez pont az a típusú dal, amit egy átlag Junkies-rajongó vár a zenekartól, minden tekintetben. A szövegét Attila
nagyon eltalálta, tipikus Barbaró-agymenés

teszi hozzá Szekeres András, a banda énekese. Imádom, nagy

kedvenc lesz - de nem nekem, mert vagy három gépelt oldal a szövege.

Az Edge Records gondozásában megjelenQ új albumot, amely a zenekar honlapján keresztül már elQrendelhetQ, április
9-én egy exkluzív akusztikus minikoncerttel egybekötve dedikálják a budapesti Hard Rock Caféban a Junkies tagjai. A banda
közben már javában készül a születésnapi nagykoncertjére is, amit június 15-én tartanak a Barba Negra Trackben. A
2019-es év innentQl kezdve egészen december végéig a negyedszázados jubileumról szól, amit a friss lemezre építve,
egy látványban is megújult produkcióval tesznek még különlegesebbé a fellépések alkalmával a zenészek.
Junkies: Negyedszázad kockázat és mellékhatás
(2019 / EDGE Records)
Szték
A szerelmedtQl lettem ilyen
Vesztettél
Ennyi kell
Mi vagyunk a többség
Már csak a pénzért csinálom
Nincs pardon
Miattad iszom, te állat
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Bitter Candy
A drog az rossz
Halacska
Maszk
Recseg-ropog a rendszer
Mese
Ne ébressz fel
Hiba van
Minden álmom
Szerelmes vagyok
Béke tér

Junkies - Negyedszázad kockázat és mellékhatás DIGI CD elQrendelés:
junkies.hu/negyedszazad/

Junkies 25 - Lemezdedikálás, Hard Rock Cafe-esemény:
www.facebook.com/events/2002839829838402/

Junkies 25 Barba Negra Facebook-esemény:
www.facebook.com/events/422665048477794/

Junkies Facebook:
www.facebook.com/Junkiesmusic/

EDGE Records Facebook:
www.facebook.com/EdgeRecordsHungary/

