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Ünnepre hangolva

A zenekiadás frekventált időszaka a
karácsony előtti. A kínálat óriási, az
ekkoriban megjelenő új lemezek közül azonban csak azokat emeljük itt
ki, melyek témájuk alapján is igazán
az ünnepre készültek.
Sting kedvenc időszaka a tél.
Ezúttal az If on a Winter’s Night
címet adta albumának, széles
spektrumú akusztikus muzsikájával többnyire kevésbé ismert
témákat feldolgozva. A szokott
színvonalon üt meg új hangot, s
a Mikulás-váró időszakhoz illő
szakállat is növesztett. Tori Amos
ezt nem tehette meg, viszont kék,
égben lebegő angyalszerű kép látható róla a Midwinter Graces című
lemezén. Bob Dylan is az ünnepről szól, a szívbe helyezve azt:
Christmas in the Heart. Ő már köz-
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ismert dalokat használ, kissé komikusan megszólaltatva. Sok más
előadó is jelentkezett karácsonyi
albummal, néhány további név:
a Trin-i-tee, Neil Diamond, Jim
Brickman, az REO Speedwagon,
vagy a Straight No Chaser tehetséges fiúkórusa.
Hagyományos karácsonyi lemezt készített Andrea Bocelli My
Christmas címmel. A Hungaroton
kínálatából ide kívánkozik a Huszár Lajos által komponált Passio
et mors Domini nostri Jesu Christi
op. 33. című mű szép felvétele.
Bármily meglepő, napjaink egyik
legnagyobb közönséget vonzó

rockzenekarának, a Kárpátiának a
Regnum Marianum című lemeze is
itt említendő, mivel a címhez illeszkedő dalaikat Szarvas Gábor szimfonikus zenekarra hangszerelte át
és a Miskolci Konzervatórium fiatal tehetségeivel rögzítette azokat.
A gyermekekre Halász Judit
Csiribiri-filmzenéje mellett a hasonló stílusú Buborék együttes
Hócsata című lemezével és Berg
Judit zenés meselemezével, a
Tündér biciklin cíművel készült
az EMI. Balázs Fecó válogatásalbuma nem a karácsonyra épült,
ezen azonban énekel egy sosem
hallott duettet Cserháti Zsuzsával: Tudod, ünnep lesz. Viszont
kifejezetten erre az alkalomra
állított össze Duett karácsony albumot Szinetár Dóra és Bereczki
Zoltán, s ezzel a céllal készült a
Karácsonyi zenevarázs kiadvány is:
Zsédától a Magneoton Sztárokig.
Horgas Eszter A Karácsonyi Angyal
című albumát Debrecenben is bemutatta, s szintén fuvolára épül
Kövi Szabolcs megnyugtató muzsikája, mely a tündérek világába
kalauzol, Varázslat címmel. Minden idők legelmélyültebb magyar

karácsonyi lemeze Lovász Irén és
Hortobágyi László Világfa című
munkája harmadik kiadásában
került ismét forgalomba.
A dzsessz kedvelői külföldi előadóktól számíthatnak csemegékre. A legfürgébb Diana Krall volt,
Quiet Nights című lemeze idézi a
karácsony hangulatát. A legszebb
munkát Carla Bley végezte Carla’s
Christmas Carols című lemezén.
Az amerikai piac egyik újdonsága
Have a Crazy Cool Christmas címmel az öt éve itt járt trombitás,
Kermit Ruffins albuma. Wynton
Marsalistól a Christmas Jazz Jamen
ismert témák klasszikus dzsesszátiratait kapjuk.
Héty Péter
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