
VOCA PEOPLE
A FÖLDÖNTÚLI ZENÉS KABARÉ SZENZÁCIÓ MAGYAROSZÁGON LANDOL

AZ ÉLET ZENE, A ZENE ÉLET!

A VOCA PEOPLE Magyarországon is bemutatja új műsorát – az izgalmas és eredeti zenés kabaré szenzációt
már több, mint egymillióan látták világszerte. 

‘Mega galaktikus szupersztárok …látnod kell, hogy el hidd!’ - CBS 

A  YouTube-on  több,  mint  50  millió  megtekintéssel  büszkélkedő  VOCA  PEOPLE  tagjai  nem  használnak
hangszereket,  minden hangot élőben képeznek a-capella és modern beatboksz technikák kombinálásával.
Tele energiával és csordultig komédiával és jókedvvel, ez a nemzetközi fenomén minden idők legjobb slágerei
közül  több,  mint  nyolcvanat  mutat  be  Madonnától  Mozarton  keresztül  Michael  Jacksonig!  Nincsenek
hangszerek, nincsenek effektusok – csak nyolc hihetetlen, tehetséges énekes-komikus. 

 “Lenyűgöző…a harmóniák földöntúliak!” - Time Out New York

A díjnyertes show világszerte már óriási sikernek örvend; négy éven belül teltházas turnéi lettek Európában,
Észak- és Dél-Amerikában, valamint a Távol-Keleten, továbbá több, mint egy évig szerepeltek a New York-i
Off-Broadway-en, ahol Lucille Lortel-díjat nyertek a “Kiváló Színházi Élményért”. 

"Ezeknek a földönkívülieknek arany hangja van" - Le Parisien

A  VOCA  PEOPLE  űrhajója  egy  ismeretlen  bolygóra  –  a  Földre  –  zuhant…  A  hajó  töltője  egyetlen
energiaforrással – a ZENÉVEL – működik, tehát a VOCA PEOPLE tagjainak találkozniuk kell a Föld lakóival,
annak  érdekében,  hogy  megismerjék  furcsa  szokásaikat  és  zenéjüket,  valamint,  hogy  a  közönség
segítségével, zenével feltöltsék páratlan hajójukat…

“EGYSZERŰEN NAGYSZERŰ! ÜTŐS!
Jól szórakozottan jössz ki a színházból!”
The New York Times

“LENYŰGÖZŐ! 
Tele híres dallamokkal Mozarttól Michael Jacksonig.  
FÖLDÖNTÚLI összhang!”
Time Out New York

Kritikusok kedvence!
“SZENZÁCIÓS!  NON-STOP MUSICAL ÉLVEZET!  
Az egész csapat ELSŐRANGÚ.”
Backstage

 “NAGYSZERŰ MÓKA - tiszta, bájos szórakozás!
A közönség imádta – te is imádni fogod!”
WOR Radio

“TÖMEGEKET VONZÓ… RETTENETESEN MAGÁVAL RAGADÓ! FANTASZTIKUS ÉNEK, TALÁLÉKONY 
ÖSSZEÁLLÍTÁS - NAGYSZERŰ SZÓRAKOZÁS!”
New York Post



“SZENZÁCIÓS!”
Metro

“NAGY DURRANÁS! A rendkívül karizmatikus humorista zenészek csoportja csak úgy SISTEREG!”
BroadwayWorld.com

"Zene, utánzás és tréfa!" - The Huffington Post

"Voca People jobb időben nem is jöhetett volna... Amerika a dallamait dúdolja" - Huffington Post

"Ami a leginkább lenyűgöző bennük, az az, hogy összevegyülnek egy egységgé, és együtt foglalnak keretbe és
formálnak édes dallamokat.” - Huffington Post

A GYEREKEK NAGYSZERŰEN FOGNAK RAJTA SZÓRAKOZNI, AKÁRCSAK A FELNŐTTEK!” 
BroadwayWorld.com

 “CSALÁDBARÁT SZÓRAKOZÁS, ami okos, fülbemászó és egyenesen imádnivaló! 
A GYEREKEK NAGYSZERŰEN FOGNAK RAJTA SZÓRAKOZNI, AKÁRCSAK A FELNŐTTEK!” 
Broadway World

"Elképesztő show, ami bűbájos és vicces… A Voca People csupa akció és nevetés… Ez a show gyerekeknek is 
ajánlott"  The New York Mom

"Elképesztő", Paris Match 

"…ismételt állva éljenzés a káprázatos Voca People-nek, a hang és beat-box virtuózainak”
LA LIBRE BELGIQUE, Belgium
 
A vezető elv, ami ezt a hamis földönkívüli társaságot mozgatja, olyan tiszta, mint egy a-moll: semmit nem 
mondanak, mindent énekelnek. Az eredmény egy zenei robbanás, ami az a-capella stílust új csúcsok felé 
vezeti, miközben a humorral kacérkodik.” 
24 HEURES, Switzerland 

"..A nyolc előadó felcsigázza és talpra állítja a tömeget. A Bobino színház székei az életükért kapaszkodtak 
csavarjaikba!
24 HEURES, Switzerland

"nagyon nehéz ellenállni ezen énekesek furcsa bájának. Valójában lehetetlen. És legkésőbb a hazavezető 
úton rájössz, hogy a háttérben a saját energiatartalékod feltöltődött és a fejed tele van zenével, ahogy annak 
lennie kell.” 
General-Anzeiger, Bonn Cologne

“A hangok és mozdulatok eme tökéletes harmóniájából sosem elég.”
“Ne hagyd ki ezt a műsort!”
THE STAGE, Tel Aviv

Előadások:
2016.12.27. 15 és 20h Budapest     Budapest Kongresszusi Központ
2016.12.28  19h            Debrecen    Kölcsey Központ
2016.12.29  19h  Győr          Egyetemi Csarnok
2016.12.30  19h  Szeged         Városi Sportcsarnok


