EGXY - bemutatkozó levél
Tisztelt Vezetőség!
Engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Deutsch Egon vagyok, művésznéven Egxy.
Kisiskolás koromtól foglalkozom zenével. Az első hangszer, amit kaptam a citera volt, már aznap
éjszaka, megtanultam rajta játszani. És onnantól csak bővült a repertoár.
A zenei utam ez idáig elég kacskaringós volt. Közel két évtized vendéglátózás van a hátam mögött –
ezt az időszakot nem tagadom le, mert igen nagy szakmai és emberismereti tapasztalatot szereztem.
Jelenleg olyan zenével foglalkozom, aminek nincs még igazi műfaji besorolása. Mondhatnánk
elektronikus komolyzene – Jean Michel Jarre nyomdokain. Ezt többnyire lényeges hozzáfűzni, hogy
valamilyen elképzelése legyen az embereknek az általam komponált zenei művekről. Ezzel a zenei
stílussal többen is foglalkoznak kisebb – nagyobb sikerekkel és kudarcokkal, mondván, hogy ebben az
országban nincs erre a stílusú muzsikára érdeklődés, ami nem igaz. Ezt alátámasztandó
közvéleménykutatásaim során nem találtam olyan embert még, aki azt mondta volna, hogy nem
szereti.
Most a 7. lemezemen dolgozom. Az albumokhoz egyelőre nem sikerült kiadót találni – bár igazán, ez
a mai zenei világban nem egyedi probléma. Egy lemezem jelent meg magánkiadásban, csekély
példányszámban, amelynek nagy része ismerősök körében kérésre talált gazdára.
Viszont az interneten megtalálható néhány alkotásom. Darabjaimat akár meg is lehet(ne) vásárolni a
www.dalok.hu oldalon vagy a Vodafone csengőhangjai között, ha ismertebb lennék.
A koncertezésre szeretném a hangsúlyt fektetni, hogy megismertessem a közönséggel ezt a könnyűés a komolyzene határán létező műfajt. Ezzel a stílusú zenével már az 50-es években elkezdtek
foglalkozni; (Például Tom Dissevelt és Kid Baltan produkciója a Second Moon, ami a mai napig bárki
fülében felcsendül, ez nem más, mint a ma is ismert DELTA főcímzenéje.) amiből kifejlődtek a
mostani szintetizátorokkal előadott szerzemények. Az ilyen kompozíciókat szerintem elő kell adni,
mivel az emberek érdeklődését és figyelmét tapasztalataimból kiindulva a különböző hanghatások
keltik fel. Annak a közönségnek is helyet kell adni, akik kíváncsiak és szeretik ezeket a dallamokat. A
koncerthelyek megtalálása viszont igencsak nehézségekbe ütközik.
Ehhez szeretném segítségüket kérni, hogy koncertezési lehetőséggel adjanak teret a zene és a
közönség egymásra találásához, megmutatni, hogy ez is létezik a magyar zenei palettán!
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