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Kerekecske - esztendőcske
címmel tartanak gyermekkoncertet Orbán Ferenc és barátai
ma délután 18 órától a csíkszeredai József Attila Általános Iskola dísztermében. Az
előadást megelőzően a fiatal
generáció zenei ízlésének alakulásáról és az erdélyi előadók
jövőképéről beszélgettünk a
zenésszel.
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Interjú Orbán Ferenc zenésszel

A csodát át kell adni

– Egy korábbi nyilatkozatában
azt mondta: „Próbálok finomítani
a gyermekek lelkén, legalábbis ami
szépérzéküket, zenei ízlésüket illeti.
Ugyanis ha valaki úgy érzi, hogy
valamit nemcsak az értelem, hanem az érzelem szintjén is át tud
hatni, nagyon fontos, hogy megtanulja továbbadni ezeket.” A Kerekecske-esztendőcske koncertturnék
során sikerül-e megvalósítania ezt
az elképzelést ?
– Ez a kijelentés elsősorban
zenetanári vonatkozású. Jelenleg Sepsiszentgyörgyön élek, itt
tanítok, azaz próbálom mindazt
átadni, amivel rendelkezem. Ez
többé-kevésbé sikerül – habár
óvatosan merek nyilatkozni az
eredményességről, hiszen azt
mindig a gyakorlat igazolja. A
Kerekecske-esztendőcske lemez
dalai mögött is vannak szándékok, közülük az egyik legfontosabb az élő muzsika varázsának
a megkóstoltatása, egy olyan

– Néha rákényszerül az ember,
hogy magára zárja az ajtót. Nálam
általában ilyen az alkotás folyamán
történik. Szerencsésnek mondhatom magam, hisz egy olyan városban
élek, ahol olyan zenészek vesznek
körül, akikkel hatékonyan együtt
tudok muzsikálni. Elégséges, ha
csak a legutóbbi, Evilági lemezre és
annak élőzenei megnyilvánulásaira
gondolok. Visszatérve a kerekecskésre, nemcsak a koncertekre, de a
lemezre is hívtam muzsikus-barátokat. Nyilvánosan is magányosak
szoktak lenni viszont a színházzenei munkáim, nem egyszerű ráhangolódni egy darabra, nemhogy még
azt továbbfogalmazni.
– Tizennyolc album kiadásán
van túl, erdélyi zenészként hogyan
tudja értékesíteni lemezeit?

Orbán Ferenc: tíz évi kitartó munka kezdi érlelni gyümölcsét

igény születésének megsegítése,
mely nem mellőzi a majdani fiatal- és felnőtti létből sem ezt a
csodát.

– Több hangszeren játszik,
meg tudja szólaltatni a mandolint,
a gitárt, de játszik hegedűn is. Egy
személyben egy teljes zenekart tud

képviselni, sőt a gyermekalbum
dallamát és szövegét is ön írta.
Szeret egyedül dolgozni, inspirálja
a magány?

– Vannak munkáim, amelyek hivatalosan kiadottak, olyan is akad szép
számmal, amely ingyen s bérmentve
kering a világhálón (az orbanferenc.
com-ról is letölthetőek). Az eladott
lemezek bizonyos mértékben pótolják a ráfordított anyagi és időbeli
fáradságot, de be kell látni, hogy manapság már nem üzlet a CD-árusítás
annak ellenére, hogy van egy szűk
réteg, amely igényeli. Egy zenésznek
manapság inkább a koncertek hoznak fedezetet, és én most kezdem
érezni azt, hogy a tíz évi kitartó munka kezdi érlelni gyümölcsét.
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