Kiss Leizer Géza Károly-Kovács László

ÉJBE ZUHANT ÉVEK
Zeneszerző, hangszerelő, szövegíró: Kiss Leizer Géza Károly (a kis. seenky) előadó és
érdemes művész
Kovács László (Magas Sas) gitár és előadóművész, akinek köszönhetem lemezem
létrejöttét
Zongora és szintetizátorszólók: Nagy Tamás (Almatom) előadóművész
Vonóskórus szintetizátor (nem mindegyikben): Balatoni László (Leslie) előadóművész




Szakmai lektor: Prof. Dr. Kára Béla zongoraművész, zeneszerző, matematikus
Szakmai lektor: Titz Ildikó zongora és énektanár
Szakmai lektor: Kiss Leizer Tamás Péter zeneszerző, zongora és gitárvirtuóz (Esze
Jenő tanítványa)




Szakmai lektor: Póczi Léter utcai énekes, zongorista, gitáros, trubadúr
Szakmai lektor: Pintér Péter Budapest Zeneakadémia tanára, jazz zongoraművész
(Benkó Dixieland Band volt zongoristája)
Szakmai lektor: Kis Zsolt (Zsorgona) Budapest Zeneakadémia orgonaművésze, a
Pannonhalmi Egyetem tanára (Lehotka Gábor tanítványa)



A zenei alapok elkészítője, zongora, szintetizátor, gitár: Kiss Leizer Géza Károly
Gitár dallamok és szólók: Kovács László
https://youtu.be/EaqucCRfe0c




















A bárzenész éjszakája
A diszkótáncos
Ajándék az élet
A kis. seenky dala
A kissas fészke
A távolság megmarad nekünk
A tenger hullámain (Kovács László: Tengeri Muréna)
A víz alatti város
Álmaink útjain
Az első édes perc
Az élet vár rád
Boldog Karácsony 1
Boldog Karácsony 2
Challenger 1
Challenger 2
Elmúlt karácsonyok
Elmennék hozzád
Emlékkép



Erika volt az élet




Erikám még élsz
Éjbe zuhant évek










Ha válni kell
Hanság boogie
I remember ABBA
I remember Gary Moore
Legféltettebb álmunk
Legyen vége
Lépj tovább
Magasan szálló sasok














Messze jársz Erikám
Minden éjjel
Mindig veled maradok
Megtalálni oly nehéz
Nem felejtünk el
New Year
So Long
Solfeggio/Látlak Téged (J.Chr.Fr. Bach-Kiss Leizer Géza Károly)
Stille Nacht 1 (Franz Xaver Gruber-Joseph Mohr)
Stille Nacht 2 (Franz Xaver Gruber-Joseph Mohr)
Szép volt az élet
Winterworld of night

Hálás köszönetem Drága Felejthetetlen Feleségemnek Erikámnak, aki tragikus
körülmények közt meghalt a Mediterrán tengeren. Nagyon sokat köszönhetek Fiamnak
Tamásnak is a segítségért, támogatásért.
Zenész barátaim véleményei:




























Bravó Géza. Slágerek. Jók a harmóniák és a harmóniamenetek. Jó a dallam is. Az
ütemválasztás is.
Egyik szám a What-Difference-Makes-re emlékeztet, de ez nem baj.
Tisztelt jó borátom a véleményem csak annyi ami jó az jó ha más lenne a véleményem
akkor nem értek hozzá. Csak így tovább.
Jó lett, csak most sikerült letöltenem.
Meghallgattam, amit küldtél. Csak annyit mondhatok, hogy nekem nagyon tetszik. Modern,
kellemesen igényes! Legalábbis szerintem. Számomra ez telitalálat!
Kellemes zene! Gratulálok a CD-hez! További sikereket, sok örömet, jó egészséget!
Ilyet még nem kaptam, sem szövegesen, sem lírikusan, sem dallamilag!
Nagyon-nagyon szépen köszönöm, (csak így egyszerűen, nekem nem adatott meg ilyen zenei
tehetség...)
Szép a dal, a szöveg, a gitár, a hangszerelés. Most is ezt hallgatnám. Miért nem ezeket lehet
hallani a médiákban?...
Oh Gezababa, Nagyon szepen köszönöm SUPER! az en Margomnak is nagyon tetszett ketszer
kellett meghallgatnia. A gitar is gyönyörü. Liebe Grüße.
Remek .... Tudom, hogy a trombitádat elvitte a vonat de mi van a pánsipoddal? Szerintem sok
minden van még a tarsolyodban. Várom. Kösz.
Iggen jó kis zene! A gitárhangot nagyon irigylem!
Szépen tömören szól a gitár továbbra is, király és bárcsak lenne hol előadni ezeket a dalokat
Huhúú! Hogy kóvályog az éterben az a gitár Öreg! Há’ mingyá megemelem saját magamat az
ágyrul!
Vélemény: hát szép és jól össze van dolgozva, minden a helyén van.
Nagyon jó és hangulatos -mint mindig-…..
Művész úr nem semmi. Ott van rendesen minden hang. Egy kérdés: ezt és a többi dalt te
szerkeszted vagy zenekarral játsszátok?
Azt hittem egy szomorú dallam lesz, de nem. Kellemes, andalító zene. Gratulálok!
Jó zenék, mint mindig!
Nos géza barétom jóll szóltok a gitárosod teszi a dolgát rendesen.
Nagyon kellemesen szórakoztam a nótáid hallgatása közben. Megfelelő hangulat kell hozzá,
mint az összes többi stílushoz. (Más pl. a rock zene) Én nagyon elégedett vagyok, hogy egy
ilyen tehetséges embert tudhatok a barátomnak.
Jó zenék így kora reggelre!
Jó kis zene ha kan akkor is, de duó nem tri!
Hát igen a kan trió hát kellemes kis muzsika aki tud az tud. Egy borát véleménye
Fasza mint mindig!
Hát ez a figura már észvesztő amit művel, ez nem tud, hanem már olyat gitározik amit nem
lehet utánozni, mert ő egyedi vagyis páratlan.
Nagyon szép dalok, igényes hangszereléssel, virtuóz és lélekhez hangzó gitárszólókkal.
Remélem mielőbb hallhatjuk a médiákban, vagy úgy jársz mint J.S.Bach, akit 300 évig nem
játszottak. Most meg csak őt játsszák!

VÁROM AZOK HOZZÁSZÓLÁSÁT, AKIK MÉG NEM AZ ÉGI KÁVÉHÁZBAN
MUZSIKÁLNAK…(KLGK)

