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"Örömmel hallgatom a Fabula
együttes által megzenésített
verseimet, úgy érzem, hogy a zene
szépen megemeli azokat, ajánlom
őket!”

Köszöntjük Önt,
Önt, az 19811981-ben alakult Fabula együttes nevében!
Együttesünk többnyire saját magunk által megzenésített verseket ad elő, bár néha mi is írunk
dalszöveget. Műsorainkban folyamatosan törekszünk kapcsolatot teremteni a
közönséggel. Mindezt játékokkal, közös énekléssel, zenéléssel, tánccal, illetve
információk átadásával tesszük. Ez utóbbiak elsősorban a versek költőiről,
illetve a dalok megszületésének hátteréről szólnak. Stílusunkban egyaránt
megtalálhatók népzenei, illetve más – rock, country, blues stb. –
populárisabb elemek is. Két formációban – trió, illetve 6-7 fős zenekar – is
fellépünk, a megrendelő kívánsága szerint.
Szerkesztett műsoraink:
• A „Regélő”
Regélő” című összeállításunkban többnyire magyar költők verseit mutatjuk be, amelyek során a közönséggel
- akik elsősorban ovisok, és alsó tagozatosok - sokat játszunk, énekelünk. (Trió)
• A „Kócbaba”
„Kócbaba” című előadásunkat kizárólag Csukás István verseiből állítottuk össze. (Trió)
• A „Megmondom
Megmondom a titkát” című műsorunkat hasonló keretek közt, elsősorban rendhagyó irodalom órákra,
irodalmi estekre vagy más, felnőtteknek szánt programokra, ajánljuk, a világirodalom kiemelkedő költőinek (pl:
Balassi, Rimbaud, Csokonai, Nagy László, Tóth Éva stb.) verseiből. (Trió)
• A „Derűre hangszerelve” program dalai populárisabbak. A többségében vidám, jó hangulatú verset rock, reggee,
ska, blues, vagy más könnyű zenei stílusban zenésítettük meg, és adjuk elő. Ezt a programot kevéske gépzenei
háttérrel trióban, illetve 6-7 főre kibővülve NAGY ZENE
ZENEKARI formában is tudjuk produkálni.
Természetesen ez esetben is bevonjuk a közönséget.
Szerkesztett
Szerkesztett műsorainkon kívül igény szerint, és egyeztetés alapján más programot is összeállítunk!

Műsoraink igényes szórakozást biztosítanak,
biztosítanak, gyerekeknek, és felnőtteknek Kulturális eseményeken,
Falunapon, Gyereknapon, vagy alkalomhoz kötődő Fesztiválon.
A műsorok időtartama 60-70 perc, előadói díja: Trió: - 90.000 Ft+ÁFA. Nagy zenekar: - 160.000 Ft+ÁFA. (Élő
zenei műsorban 5% az ÁFA, ha nem szednek belépőt!) Fizetés számla ellenében, a műsort megelőzően,
készpénzben a helyszínen.
Útiköltséget 200 km felett számolunk (Kapuvártól, vagy Szekszárdtól számítva, amelyik a megrendelőnek
kedvezőbb) egy személygépkocsira, a hivatalos és aktuális NAV árak alapján.
Helytől, technikai szükséglettől függően két felállásunk
felállásunk van.
1.

Teljesen akusztikus hangszerekkel, kisebb helyen, (tanterem, könyvtár, klubszoba stb.) kisebb 60-70
fős közönséggel, éppen ezért kevés technikai szükséglettel, vagy teljesen anélkül.

2.

Szabadtéri színpadon, vagy nagyobb helyen, (művelődési ház, tornacsarnok stb.), nyilván nagyobb
létszámú több száz fős közönségnek, tehát komolyabb technikai szükséglettel, zenei háttéralappal, vagy nagy
zenekarral.

Ha hangosításra van szükség, kisebb helyekre saját technikát is tudunk vinni, de előtte mindenképpen kérünk
egyeztetést a helyszínen felelős technikussal. Abban az esetben, ha erősítéssel lépünk fel, a kezdés előtt legalább 1
órával szükséges a beállás.
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