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TÍZ HÓNAP KRÓNIKÁJA

Kedves Rajongók! Utoljára tíz hónapja jelentkezett a Boulevard-Lap, és azóta rengeteg dolog történt a zenekar
háza táján. Ezekről már részben beszámoltunk az Éjvarázs oldalain, részben most kerülnek terítékre. Vegyük
sorra, mi is történt az elmúlt hónapokban!

2010. november 7-én, a Vouge fedélzetén ünnepélyesen behajóztunk a Világfalu zenés kikötőjébe, vagyis
végre kezünkbe vehettük a Napoleon Boulevard új stúdióalbumát. Volt dedikálás, beszélgetés, fotózkodás,
torta, örömünnep. Az első hivatalos klip a Szállj el a hülye űrhajóddal! című dalhoz készült, erről bővebben is
írtunk a legutóbbi Éjvarázsban. Karácsony előtt az együttes szabadtéri koncertjét élvezhettük az Angyalok Er-
dejében. Hogy a zenekar mennyire élvezte, nem tudjuk, egy biztos, a mínuszok ellenére forró hangulatba került
a közönség. Aki pedig december 31-én este Székesfehérvárra utazott, különös és különleges szilveszterben le-
hetett része. Az ARÉV Csarnok óévbúcsúztató buliján ugyanis először szállt élőben a már említett szellemi
képességekkel rendelkező űrhajó. Elfogultság nélkül írhatom, hogy az est fénypontja a Napoleon Boulevard
koncertje volt. Éjfélkor koccintás a zenekar tagjaival, felejthetetlen élmény. A 2011-es év első pillanatait szí-
vünkbe zártuk.

Szerencsére elmondhatjuk, hogy az idei év tartogatott számunkra még hasonlóan kellemes perceket. (És még
hol a vége!) Az esztendő első nagy bulija a Szikra Cool Tour House-ban (május 14-én) tartott lemezbemutató
koncert volt, melyről jelen lapszám képriport és tudósítás formájában is beszámol. (Száguldó Fotóriporterünk
egy próbára is bekukucskált.) Az együttes előzenekaraként Lilla legtehetségesebb tanítványai léptek föl, később
a vokálnál is magabiztosan helytálltak. 

Június végén az zenekar klipforgatásra hívta rajongóit, Vereb Vean András rendezésében két dalhoz készült
videó. Az élmény átütő erejét mutatja, hogy erről az eseményről két írás is született, nem beszélve a rengeteg
fotóról, melyekből itt csak egy kis ízelítőt tudunk mutatni. 

Képriport formájában számolunk be a Borsodi Művészeti Fesztivál keretében tartott dupla (Tompox, Napo-
leon Boulevard) koncertről, melyet a barátságtalan időjárás miatt a Lázbérci Víztározótól Kazincbarcikára köl-
töztettek a szervezők. E körülmény az este hangulatán mit sem rontott, ismét remek koncertben lehetett részünk. 

A Napoleon Boulevard egytől-egyig tehetséges és kreatív zenészekből áll, többen egyéb formációkban is
játszanak, természetes tehát, hogy időről-időre Tompox, Invocatio Musicalis és Lilla koncertekre is járunk. S
ha már járunk, boldogan osztjuk meg élményeinket a rajongói lapokban. Az említett két zenekar egy-egy kon-
certjéről itt és most tudósítunk, Lilla fellépéseiről pedig az augusztusban megjelenő 12. Éjvarázsban. A temp-
lomtól a sörsátorig hiszünk egy igazi örömzenében.

A Szerkesztők
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ALIG KUFÁR SZILVA, AVAGY VILÁGFALU  

A SZIKRÁBAN

Kezemben az új CD, a Világfalu. Fekete, fehér, rózsaszín színekben és összefirkált állapotban (természeten
ezek a dedikálások) uralja az íróasztalomat. Novemberben jelent meg a lemez, viszont egészen májusig ”kí-
noztak” a hivatalos bemutatóig. A dalokról viszont nem lehet elmondani, hogy feketék vagy fehérek lennének,
még akkor sem, ha pont ezt a kérdést feszegetik egy állattal kapcsolatban a Búvárok, a partra! című dalban.

A bemutató helyszínéül a Szikra Cool Tour House szolgált. Hatalmas betűkkel hirdetve a mozi bejáratánál,
hogy itt most koncert lesz. Majd kiszúrja a szemünket, sokan észre se vesszük. Még jó, hogy mindenki itt
gyülekezik. Mindenki, aki számít.  Várjuk a fél 9-es kezdést. Lassan halad előre… a lábunk és az idő is egy-
szerre. Később Kőhalmi kollegina csendben meg is jegyzi, ő nem az első emeletre akar menni. Bevallom
őszintén, én sem, a másodikra kellene.

Az est hangulatát Lilla legtehetségesebb tanítványai alapozták meg. Aztán jött minden, nagyon, nagyon,
nagyon nagy csomagban. Minden, ami eddig nem volt még. És mi volt az, ami eddig nem volt még? Ezen az
esten zombik kezdtek el búvárkodni… Vizuális típusú olvasóink kedvéért azért leszögezném, az együttes
nem váltott sem stílust, sem arculatot. Egyszerűen csak Nagy Zsolt annyira szerette volna már eljátszani ezt
a számot, hogy Lilla konferálását figyelmen kívül hagyva, a Búvárok, a partra! című dal helyett a Zombik

vagyunk című számot kezdte el játszani. Legjobban arra voltam kíváncsi, hogy mikor esik le neki… de hát
pont ezért érdemes koncertekre járni, ki tudja mi lesz legközelebb. Hallhattuk a Még egyszer… –sőt, a végén
még egyszer a Még egyszer…– című számot. Az űrhajó is leszállt a Szikra mozira, jártunk a Világfaluban, és
Lilla kedvence, Az élet szép is felcsendült. Nemcsak lemezbemutató koncert volt, de a régebbi dalokat is hall-
hattuk újra. A legnagyobb hiperaktivitást kiváltó dal ismét a Júlia volt. Ilyenkor nézném meg az amúgy nyu-
godt természetű Fotóriporterünket, mit is csinál. Illetve ha az együttes keresné a koncertlistás lapot (ami
általában mindig eltűnik), jelentem, nálam van, nagy becsben.

Hatalmas köszönet a koncert megszervezéséért, fergeteges buli volt!

Szabó Tamás László
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VILÁGFALU LEMEZBEMUTATÓ (2011.05.14.)
Rácz Tünde fotói

Nézz 
a sz

emembe!
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ENNYI!

Kellemesnek és izgalmasnak ígérkező programra hívott a Napoleon Boulevard legénysége - és leánysága –
Mezőkövesdre. A Hotel Ametiszt fogadott bennünket két napra. A szállodának kellett egy kis reklám, a zene-
karnak új videoklip... A kettő találkozási pontján töltöttünk együtt egy hétvégét. 

A hotel kellemes környezete, gyönyörű kertje igazán alkalmasnak bizonyult a forgatásra. A film rendezője
Vereb Vean András (Szoborfák, A malom, A KISPEGY stb.) türelemmel és lendülettel irányította a stábot. 
Mire elfoglaltuk szobáinkat, kicsit elrendeztük a kávéscsészéket az asztalon, már egy kedves és segítőkész fi-
atalember autóhifijéből dübörgött a Búvárok a partra! Megkezdődött a munka.
Lilla a kertben, a körtefa alatt, a szilvafák tövében, az óriás fenyőnél... Tamás az alsó teraszon, Zsoltok az ét-

teremben, Attila árnyéka a falon, Laci akárhol is... Zenészek, külső felvétel! És mivel az időjárás csak mérsé-
kelten volt kegyes, többször elhangzott a hangszeresek, azonnal fedett helyre! felszólítás. Délig nagyjából
negyvenkétszer (!) hallottuk a nótát. Gömör Laci meg is jegyezte, lassan megtanulja... 

Ebéd után a csapat lángos- és palacsintavadászatra indult. A profik természetesen ide se jöttek kamerák
nélkül, tehát Lilla a fasorban, kutyával, kutya nélkül, nagy totál és totál nagy lelkesedés...
Kicsit később újabb helyszínek a szállodában, rövid snittek – Vámos Zsolt, a kapucnis rém... 
Miután elegendő felvétel készült, rövid átöltözés és kezdődhetett a következő munka: Az élet szép klipje, és a
projekthez tartozó fotózás. 

A történethez tartozik, hogy felfedeztünk egy óriási cseresznyefát a kertben, rendkívül csábító, ámde iszony
magasságban mosolygó gyümölcsökkel. Míg a lehetséges megoldásokat latolgattuk, Lilla már el is szaladt
megbeszélni a szálloda vezetőjével, hogy felmenne fotózni a tetőre... és egy füst alatt onnan akár cseresznyét
is szedhetnének a vállalkozó szelleműek. Vödör, létra, kamera, fotós, operatőr, barátok – nyüzsgés a tetőn.
Lilla a Titanicot énekli fentről –  villamos épp nem volt. Estére lehetett egy tálból cseresznyézni!

A további program közös grillvacsora, beszélgetés, borozás – és mivel lassanként őszi hideg alakult, általános
fagyorgás, aminek csak egy hajnalig tartó Activity parti vetett véget. 

Vasárnap reggel az elhúzódó ébredés és reggeli után közös kávézás, a fürdési esélyek latolgatása – voltak
közöttünk bátrabbak és kevésbé fázósak -, mások a közeli városba autóztak  Matyó fesztiválra. Még egy kávé...
Dél körül megkezdődött a visszaszámlálás, azt hiszem, az elsők között indultam haza – a nap további részéről
nem sokat tudok. 

Azt viszont igen, hogy tartalmas hétvégét töltöttem velük. Érdekes volt a forgatás, izgalmas lesz látni a kész
klipet úgy, hogy ott lehettem a születésénél. Profi művészek profi alkotása. És jó volt kicsit kötetlenül találkozni,
beszélgetni, viccelődni – barátok. 

Mit mondjak? Már megint büszke vagyok rájuk!
ENNYI!

Kőhalmi Ildikó

A szerző felvételei
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KLIPFORGATÁS, MEZŐKÖVESD (2011.07.02.)
Rácz Tünde fotói



7

KÜLÖNÖS HÉTVÉGE

Nem mindennap forgat klipet az együttes, nem mindennap lehet egy (őrült) rajongó két napig az együttes tag-
jaival, és nem mindennap szed cseresznyét az ember lánya, fia Lillával, a hotel tetején. Történt mindez június
utolsó hétvégéjén, csendes szállodai környezetben.

Forgattak kint és bent, fűben feküdve, falra vetülve és csepergő esőben. Száguldó csak kattogtatta masináját,
miközben élvezte a pocsolyák adta lehetőséget. (Nem, nem ugrált bennük.) Mi pedig a forgatást élveztük, és
bár még nincs kész a videó, biztos vagyok benne, hogy ütős lesz. Két dalhoz fog születni klip, az egyik a
Búvárok, a partra, a másik Az élet szép című szám.

A kemény munka után jött a jól megérdemelt szórakozás. Vagyis csak szórakozás szórakozást követett. Oros-
zok módjára megrohamoztunk egy lángosost, és Kőhalmi italárusító helye is kinyitott. A rendező új ihletet
kapva kihasználta a közelben lévő gyönyörű kétsoros fasor előnyeit, és itt is készült pár snitt. Lilla… Lilla
pedig rohangált, ugrabugrált, és végül szárnyra kelt, hát szállj velem! Később a cseresznyeszedéskor persze
újra magunk között tudhattuk őt. A csapat betakarítást is vállal, ha úgy hozza… hát most úgy hozta. Pár snitt
a tetőn, és lassan kész is képanyag a videóhoz. Közben Lillából –hozzáteszem észrevétlenül– előbújt a Mélykék
világ,  és egy kis rögtönzéssel lettünk gazdagabbak. Rögtönzés az esti Activity versenyen is volt bőven. Némán
bámulunk, semmit sem értünk… ez a játék már csak ilyen.

Egy órával később már mindenki álmára a biztonsági zár vigyázott. 
Reméljük, hosszú lesz még a nyár.

Szabó Tamás László

Rácz Tünde felvétele
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TOMPOX ÉS NAPOLEON BOULEVARD KONCERT (2011.06.02.)
Kőhalmi Ildikó  fotói
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A TEMPLOMTÓL A SÖRSÁTORIG

Egy borongós nap estéjén, csöpörgő esőben villamosra szállunk. Irány Budafok! Az Invocatio Musicalis (szü-
letett: Musical Witchcraft) koncertjére igyekszünk. Az eső eláll, derűs hangulatban keressük a koncert hely-
színéül szolgáló katolikus templomot. Egyből ki is szúrnánk, ha nem egy megállóval később szálltunk volna
le. Semmi gond. Amióta egy alkalommal a színpadot keresve, körbejártuk Máriaremetét, egy ilyen kis séta
meg se kottyan nekünk.

Éppen jókor érkezünk, Naszádi Gábor már konferál, Kollár Attila emeli a fuvolát és kezdődik a ZENE. A le-
mezről jól ismert saját szerzemények és a zsoltárfeldolgozások így, templomi környezetben, kicsit akusztiku-
sabb hangzással, bensőséges hangulatot keltenek. Két „csápolós” buli között jó így elmerengeni, és egy-egy
dallamra újra rácsodálkozni. Két szám között kéretik csendben ülni, de a műsor végén már megengedett a taps.
Ekkor a közönség végre tetszést nyilváníthat, mi is élünk a lehetőséggel, és várjuk a ráadást. A zene újra fel-
csendül, még egyszer megmártózunk benne, még egyszer végigfut tekintetünk a falakon. A jó zene mindenhol
otthonra talál. 

Ez a Tompox városligeti sörsátras koncertjén sem történhet másképp. Kiváló zenekar kiváló vendégekkel,
örömzene két felvonásban. A plakátokon a Solaris együttes neve ugyan zárójelben szerepel, de elég behunyni
a szemünket, és máris eltűnik az a két görbe vonal. És nem a sör teszi, tényleg. A saját szerzemények zöme
már a fülünkbe mászott, s bár a CD-re még várnunk kell, agyunk  az album felét biztos helyre letöltötte. Gon-
dolom, ez legális. 

Határozottan érezni, hogy egyre összeszokottabb ez a csapat, hogy megérzik egymás gondolatát, és a legva-
dabb improvizáció is a lehető legjobban sül el. A koncert végén színpadon a teljes banda és minden közremű-
ködő, impozáns névsor (lásd a mellékelt plakáton), egy tucat hangszer, megannyi egyéniség, és a produkció
még mindig csodálatosan egyben van. Azt hiszem, az ilyen pillanatokért érdemes koncertre járni. 

Gáti István



Boulevard-Lap 4. szám (2011. július)

KÉSZÍTETTÉK:

Gáti István (főszerkesztő) Kőhalmi Ildikó (főmunkatárs)
Nagy Iván (műszaki szerkesztő) Rácz Tünde (Száguldó Fotóriporter)

Szabó Tamás László (munkatárs) 

www.ejvarazs.hu
www.vinczelilla.hu

www.napoleonboulevard.hu
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Napoleon Boulevard koncertek:

augusztus 5. 22:00 Sajószöged

augusztus 6. 21:30 Berekfürdő

augusztus 7. 20:00 Hernád 

(Tompox is)

augusztus 17. 20:30 Hévíz

szeptember 11. Budapest XIII. ker.

szeptember 30. Sopron

október 2. Rácalmás


