Gereben Zita - Our Places
Megjelent Gereben Zita új lemeze! - Our Places
A Hunnia Records
gondozásában megjelent Zita új
lemeze Our Places címmel!
A fiatal generáció egyik tehetséges
énekesnőjét, Gereben Zitát a nagyközönség
az Emil.RuleZ vokalistájaként, és a Geszti
Péter féle Gringosztár együttesben
ismerhette meg. Nem is olyan rég azonban
szólistaként is kilépett a rivaldafénybe: első
önálló albuma a 2010 nyarán jelent meg
Ready For The Sun címmel. Míg ezen a
lemezen Zita az utóbbi idők egyik
legbájosabb vokális jazz albumát tette le az
asztalra, a most megjelent “Our Places”
című új korongon viszont a pop, a funk és az
R’n’B stílusok dominálnak!
Az új lemezen13 fantasztikus új saját dal
hallható, melyek egytől egyig hozzák a
Zitától elvárt professzionális szintet.
"A jazz mellett a pop mindig is közel állt
hozzám. Próbáltuk több hangszínemet is
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megmutatni az új lemezen, ezért a dalok
stílusjegyei az R’n'B, a blues, a pop, a rock és
természetesen a jazz eklektikusságát
hordozzák. A zenekar sokat fejlődött az
elmúlt évek során, szinte egy kis családdá
kovácsolódott össze! Sok koncerten,
felkérésen vagyunk túl. Nem is volt kérdés,
hogy az, ami régóta bennem volt, azt velük
együtt valósítsam meg.”
Gereben Zita 2008-ban diplomázott a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz ének
szakán! Saját zenekarát 2007-ben alapította
Gereben Zita Quintet néven, amelyel már
számos itthoni, és külföldi kocerten és
fesztiválon bízonyitott. A fiatal, tehetséges
muzsikusokból (Gyémánt Bálint - gitár,
Horváth “Tojás" Gábor - zongora, Eged
Márton - basszusgitár, Gálfi Attila - dob) álló
formációjával friss, egyéni hangvételben ad
elő saját dalokat. Mindezek mellet Zita még
kirándulásokat tett a mozifilmek világába,
olyan betétdalokkal és kissebb szerepekkel
mint a Boldog Születésnapot, Magyar
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Vándor, Majdnem Szűz. Külön öröm volt
számára, hogy a neves amerikai énekesütőhangszeres Vinx-el(Sting, Herbie
Hancock) lépett fel közös produkcióban! Zita
a hétköznapokban pedig énektanár is, amely
szintén fontos szerepet tölt be az életében!
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