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35
de ani
de muzica

farfarello înseamnă în primul rând vioară, blockflöte, chitări
acustice pe 6 şi 12 corzi, percuţie & bass. Mani Neumann
(vioară, blockflöte) şi Ulli Brand (chitară), membrii fondatori ai
trupei farfarello, au reuşit ca în 35 de ani de activitate să obţină
recunoaştere europeană şi internaţională. Stilul muzical abordat
de către ei este atât de unic încât orice descriere convenţională
devine imposibilă. Prin muzica lor farfarello creează un sunet
arhaic, brut, eliberat de clişee, fiind o combinaţie de folclor est
- european şi influenţe contemporane: muzică tradiţională, jazz,
rock şi muzică clasică. Din 1982 şi până acum, trupa farfarello
a scos 18 albume, 4 dvd-uri şi a participat la peste 3.500 de
concerte în toată lumea. Mani Neumann şi Ulli Brand au adus pe
scenă, în diferite formule muzicale (trio, quartet şi chiar orchestre
simfonice), nume mari ale genului precum celebrii toboşari Mike
Barsimanto, Herb Quick, şi Chris Thompson (Manfred Mann’s Earth
Band).

mani neumann
„Muzica românească este fantastică. Atunci când am auzit
muzica românească am spus: asta e muzica mea. Dacă vrem
să cântăm Ciocârlia, cântăm Ciocârlia. Dar pentru asta trebuie
să vorbesc cu degetele mele. Câteodată degetele mele îmi
subminează autoritatea. Eu încerc să vorbesc cu ele ca şi cu
prietenii mei, dar ele spun “da” şi în concert se comportă ca
nebunele. Sunt solidare. Ele cred că sunt patru contra unu.“
Mani Neumann, neamţul cu „suflet de român“, supranumit
şi Der Teufelsgeiger (Violonistul Diavolului), este considerat
un maestru al viorii şi blockflöte. Modul său de a interpreta melancolic, sălbatic ori excitant - este întotdeauna autentic,
nonconformist şi imposibil de copiat. Mani este cunoscut în
România şi ca urmare a activităţii sale de violonist în legendara
formaţie Phoenix în cadrul căreia a cântat din anul 1978. A
fost onorat cu premiul MTV – Lifetime Award şi decorat de
Preşedintele României cu ordinul „Meritul cultural“ în gradul de
„Cavaler“ pentru merite culturale deosebite aduse României
ca urmare a activităţii sale în trupa Phoenix. Din 1982 cântă
împreună cu Ulli Brand în formaţia farfarello.

ulli brand
„Muzica noastră se poate înţelege oriunde în lume.
Aranjamentul muzical are nevoie de efectul de ecou ca şi parte
integrală a melodiei. Folosim aceste efecte pentru a creea muzica.
Efectul de ecou este un tip de ritm. Este ca o secvenţă.“

Ulli Brand este considerat a fi unul dintre cei mai buni
chitarişti din Europa, fiind recunoscut pentru stilul său unic în
care interpretează muzica la chitară acustică cu 6 şi 12 corzi.
Specialitatea lui este chitara acustică pe care o combină cu
diferite efecte de ecou polifonice. Prin această combinaţie, Ulli
face ca sunetul farfarello să fie unic, autentic şi original, reuşind
astfel prin modul în care menţine atât armonia, cât şi basul cu
o singură chitară acustică, să înlocuiască o întreagă orchestră.
Solo-ul lui din melodia „Durchzug” este cel mai bun exemplu
în acest sens. Acesta îţi creează impresia că pe scenă se află
mai mulţi chitarişti, nu doar unul. Ulli Brand mai cântă, pe lângă
farfarello, şi în Strinx - un duo de chitări alături de Stefan
Wiesbrock şi în trupa Aerotones, un quartet de muzicuţă unde, pe
lângă chitară, interpretează la muzicuţă şi voce.

Charly T
José J. Cortijo

Urs Fuchs

Jörg Rost

Invitaţii trupei farfarello sunt muzicieni deosebit de
experimentaţi. Astfel, toboşarul Charly T. a „bătut” de-a lungul
anilor cu Belfegore, Eurythmics, Gianna Nannini, Marius Müller
Westernhagen, The Lords, în timp ce percuţionistul José J. Cortijo
(din Barcelona) a lucrat, printre alţii, cu Nina Corti, Al Jarreau,
Chris Thompson, Thomas Anders, Jon Lord, Peter Kraus, Uwe
Ochsenknecht, Supremes. Urs Fuchs (bass), împarte după o
scurtă pauză din nou scena cu farfarello. Urs a cânta cu Jon Lord
(Deep Purple) Sally Oldfield, Kathy Kelly, Frida (Abba), Miller
Anderson (Spencer Davis Group) Charlie Mariano, Clannad,
Peter Kraus si Wolfgang Niedecken. Jörg Rost este un artist
neobişnuit care creează o artă unică. El iluminează clădiri şi
obiecte. Melancolia lui Jörg se regăseste în creaţia sa artistică
care în combinatie cu muzica celor de la farfarello devenine
fascinantă. Două dintre proiectele lor comune sunt: „farfarello în
lumină“ şi „Festivalul cireşilor înfloriţi“.

Ulf Stricker
Marcin Wyrostek

Nippy Noya

Martin Verdonk

Despre faimosul Nippy Noya (percuţie) se ştie că a urcat pe
scenă de la 10 ani, a înregistrat 200 de discuri cu mari muzicieni
de jazz ai lumii, a cântat cu John McLaughlin, Jan Akkerman,
Bill Cobham, Chaka Khan, Andy Summers de la Police. Marcin
Wyrostek (acordeon), cel mai apreciat muzician al momentului
din Polonia şi câştigător în 2009 al ediţiei “Poland Got Talent”,
lucrează, printre alţii cu Tango Corazon Quintet şi Coloriage.
Acesta interpretează cu virtuozitate compoziţiile trupei farfarello
ce se regăsesc pe ultimul CD intitulat “Glück”. Martin Verdonk,
un alt percuţionist de valoare care colaborează cu farfarello, a
lucrat cu Santana, Steve Winwood sau Prince şi poate fi auzit cu
un solo percuţie de excepţie pe CD-ul trupei farfarello „Unter
dem Flüsterbogen“. Toboşarul Ulf Stricker este un muzician prin
excelenţă fiind foarte apreciat pe scenele de Pop, Rock, Jazz şi
World Music. Acesta a mai împărţiit scena cu Bob Mintzer, Peter
Weniger, Frank McComb, Stevie Woods, Dave Weckl, Thomas
Lang, Gavin Harrison, Kirk Covington, Oboja Adu & Obonixx şi
mulţi alţii.

DIA.

Stefan Wiesbrock

Ţăndărică

Joschi Kappl

Joschi Kappl fostul basist al trupei Phoenix, supranumit şi
„Marele Blond“, a cântat alături de faimoasele trupe de rock
din Europa, Heinz Rudolf Kunze şi Lake, în prezent fiind în trupa
“Pasărea Rock”. A fost onorat cu premiul MTV – Lifetime Award
şi decorat de Preşedintele României cu ordinul „Meritul cultural“
în gradul de „Cavaler“ pentru contribuţia culturală adusă
României. ‘Meşterul Manole” - opera rock simfonică compusă de
Joschi, este cel mai nou proiect al său. Virtuosul chitarist Stefan
Wiesbrock, a acompianiat trupa farfarello pentru mai mulţi ani.
Colaborarea lor a început odată cu implicarea lui în producţia
CD-uli „Toys“. Stefan cântă alături de Ulli în “Strinx”- un duo de
chitară. Proiecte personale: Finger Food, Irish Stew or Meet the
Beatles bands. DIA. (voce/chitară) apare pe CD-ul “Glück” cu
4 cântece. Ovidiu Lipan Ţăndărică un alt nume cu greutate pe
scena românească, remarcat în „Roşu şi Negru”, a cunoscut gloria
cu Phoenix, fiind cotat drept cel mai bun toboşar român al tuturor
timpurilor şi el fiind decorat cu ordinul „Meritul cultural“ în gradul
de „Cavaler“. A colaborat cu muzicieni precum Ginger Baker,
Herman Rarebell (Scorpions), Joachim Witt, Gheorghe Zamfir,
Grigore Leşe.

solo zu 2 ’ t
Mani Neumann - vioară & blockflöte
Ulli Brand - chitară

farfarello & urs fuchs
Mani Neumann - vioară & blockflöte
Ulli Brand - chitară
Urs Fuchs - bass

farfarello & joschi kappl
Mani Neumann - vioară & blockflöte
Ulli Brand - chitară
Joschi Kappl - bass

farfarello & ovidiu lipan tandarica
Mani Neumann - vioară & blockflöte
Ulli Brand - chitară
Ovidiu Lipan Ţăndărică - percuţie & tobe

farfarello & josé j. cortijo
Mani Neumann - vioară & blockflöte
Ulli Brand - chitară
José J. Cortijo - percuţie

farfarello rock
vioară&&block
blockflöte
Mani Neumann - violin
flute
chitară
Ulli Brand - guitar
Urs Fuchs - bass
tobe
Charly T - drums

farfarello im licht
Mani Neumann - vioară & blockflöte
Ulli Brand - chitară
José J. Cortijo - percuţie
Jörg Rost - spectacol de lumini

Ulli Brand

Mani Neumann
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VIDEO LINKS
Solo zu 2’t
Felix
Ciocarlia
Solo zu 2’t + Ovidiu Lipan Ţăndărică
Durchzug
Finale (Fragment)
Herr der Zeit (Fragment)
Farfarello Rock + Joschi Kappl
Durchzug (Solo - Fragment)
Feuer und Flamme
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