
RENDEZVÉNY AJÁNLÓ
Antoine de Saint-Exupéry A kis herceg c. műve alapján készült,

Barcsik Vali szerző-előadó hasonló című lemezéből.
Megindító könnyűzenei előadás homokanimációs ve�téssel,

egy órában gyermekeknek és gyerekes szülőknek.



Rendezvény -és koncertszervezők, intézményi vezetők részére

Tisztelt Hölgyem / Uram!

1992.-ben megjelent egy zenei kaze�a, VALI - A KIS HERCEG címmel.
A�ól függetlenül, hogy gyakorla�lag nem volt reklámja, rekord példányszámban
(160 ezer) kelt el. A zenéket és a szövegeket is Barcsik Vali írta. Nagyon sok
megkeresés érkeze� a szerzőhöz, hogy hogyan lehetne hozzájutni esetleg jobb
minőségben az anyaghoz. Ezért újra le� hangszerelve és ki le� bővítve négy
dallal az anyag. Egy gyönyörű kiadvány formájában 2016. decemberében
megjelent CD formátumban, amihez készült egy csodálatos homokanimációs
DVD is Cakó Ferenc világhírű festőművész és a homokanimáció
megalkotója munkája révén.

A koncert repertoárja a CD anyagát foglalja magába, ami kiegészül zárásként
a Napoleon Boulevard Legyetek jók, ha tudtok című dalával. Ezt a dalt is
Barcsik Vali dolgozta fel és énekelte annak idején a zenekar tagjaként.
Az ő előadásában le� népszerű. Egy idézet, az ehhez kapcsolódó gondolataiból:
„Utoljára 23 éve énekeltem el ezt a dalt. Nem vagyok híve egy sikeres zene
meglovagolásának éveken keresztül, mert nem haknizom. Az egyetlen közeg,
ahol el tudom képzelni hogy újra elénekelem, az kizárólag a Kis herceg előadása.”

Az előadások hangulatát nagyon jól tükrözik a színpadi fotók.
Meghi�, kissé álomszerű. A színpad egyik felén Tost-Nagy Péter akusz�kus
gitárralés Éber Tamás basszusgitárral kíséri Vali énekét és a rögzíte� zenei alapot.
A színpad másik felén eközben a dalokhoz tartozó kive�te� homokanimáció
látható. A koncert ideje egy óra szünet nélkül, ami gyermekműsor tekintetében
ideális hosszúság. Hasznos információ lehet, hogy nagyon kicsi gyermekekkel
nem ajánlatos az előadásra érkezni. A két-három éveseket is biztosan lekö�
néhány dal erejéig a zene és a látvány, ám később már nem feltétlen.
Mivel a műsornak nagyon szép íve van, zavaró lehet, ha kizökkennek a
hangulat sodrásából egy keservesen síró kicsi gyermek mia�.

Technikai és egyéb részletek:

Előadás: Időtartama 1 óra szünet nélkül. Utána igény szerint merchandising,
dedikálás. A színpadon csekély számú saját díszlet van elhelyezve, helyet adva
az animáció ve�téshez szükséges felületnek.

Résztvevők: 4 fő. A három színpadi előadó melle� 1 fő technikai személy van
jelen a színpad vagy hangmérnök melle�, aki saját eszközéről biztosítja a kiváló
minőségű há�ér zenei alapot és animációt a helyi technika felé.

Az előadás helyi hangosítás és világítás igénybevételével zajlik. Javasolt inkább
a zár�erű rendezvény a szabadtéri helye�.

Árjánlat kérése és időpont egyeztetés:
 vagy info@barcsikvali.com magmastudio@t-online.hu

továbbá a  honlapon a kapcsolat menüpont ala�.www.barcsikvali.com
Tel.: 06-20-364-8594 , 06-20-915-2613


