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Egész hétvégés programként újra képernyőre tűzi különleges akusztikus show-ját a VIVA. Az
#egyhúron weekenden népszerű hazai előadók régi új dalai szólalnak meg exkluzív
feldolgozásban, az exkluzív, nem mindennapi zenei élményért olyan előadók felelnek, mint a
Halott Pénz vagy a Bogi & The Berry. A zenecsatorna azt tervezi, hogy hamarosan folytatja a
nagy sikerrel debütált programot.

A VIVA mindig a legfrissebb, legmenőbb hazai és külföldi előadók dalait játsza, karácsonykor
pedig még tovább bővítette zenei kínálatát. A népszerű zenecsatorna azokra is gondolt, akik
rajonganak az akusztikus élő zene varázsáért, és útjára indította #egyhúron című műsorát,
amelyben olyan előadók adtak nem mindennapi koncertet, mint a The Biebers, a Hősök,
Takács Nikolas, a Kállay Saunders Band és a SuperStereo. A hiánypótló, újszerű és igényes
kezdeményezésnek rendkívül pozitív volt a visszhangja, így a csatorna ráadásként most egy
hétvégén keresztül válogat a show exkluzív produkcióiból, sőt a tervek szerint a műsornak
folyatása is lesz.

Az #egyhúron fellépői között volt többek között Dallos Bogi is, aki a Takács Zoltán Jappánnal
kiegészült zenekarával lépett a közönség elé. „Már a felkészülést is nagyon élveztük a Bogi &
The Berry-vel, nagyon jó élmény volt. Ráadásul imádom a karácsonyi hangulatot, így külön
élveztem, hogy feldolgozhattuk Shake Up Chrsitmas-t a Train-től”
– mesélte Bogi, aki idén érettségizik, ezért igen zsúfoltak a napjai.
„Győrben járok iskolába, de a fellépések többnyire Budapesthez kötnek. Nem egyszerű a kettőt
összeegyeztetni, de a suliban megértőek, és a turnébuszba is magammal viszem a tételeimet”
– vallotta be nevetve az énekesnő.

A Halott Pénz tagjai is a megszokottól eltérő hangszereléssel készültek az akusztikus
koncertre, ahol kihasználták a helyszín kellemes atmoszféráját is. Az év végi hajtást követően
2016-ot hatalmas elismeréssel indította a csapat: Pécs nagykövetévé választották őket. „Pécs a
szülővárosom, ahogy majdnem mindenkinek a zenekarban. Óriási megtiszteltetés egy ilyen
cím, jólesik, hogy a hely ahol felnőttem bízik bennem, büszke rám és az egész zenekarra”
– mondta el Marsalkó Dávid, aki azt is elárulta: már kezd körvonalazódni az új Halott Pénz
album, de még sok munka lesz vele.
„A február elég sűrű lesz, a hónap végére szeretném nagyjából összerakni az összes dalt, hogy
már csak keverni kelljen. Más lesz mint az eddigiek, de úgy gondolom ez mindegyik Halott Pénz
lemezre igaz volt. Változatos albumot szeretnék, cél, hogy az elejétől a végéig izgalmas legyen
mind zeneileg, mind pedig szövegileg”
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– fejtette ki a Halott Pénz frontembere, aki a lemez megjelenését követően turnéra indul
zenekarával: többek között Erdélybe is ellátogatnak, majd a fesztiválszezon után európai körút
következik.

Különleges dalok, meglepések és feledhetetlen akusztikus élmény - #egyhúron weekend
január 16-án szombaton és 17-én vasárnap a VIVA műsorán. Fellép: The Biebers, Hősök,
Kállay Saunders Band, SuperStereo, Margaret Island, Bogi & The Berry, Takács Nikolas,
Tóth Gabi, Odett, Halott Pénz.

A produkciók újranézhetők az #egyhúron YouTube-csatornáján is:
https://www.youtube.com/channel/UC4vi3KhaU0aIaBNxWgNp6xg
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