Honyecz Ferenc
Klasszikus gitár
Honyecz Ferenc vagyok, tőlem tanulhatják meg a
gyermekek a klasszikus gitározás alapjait, a
későbbiekben pedig a rejtelmeit is.
Zenei tanulmányaimat 7 évesen ének-zenei általános iskolában kezdtem. Tanáraim
ajánlására felvételt nyertem az iskola énekkarába és a zongora tanszakra majd később,
12 évesen gitározni tanultam.
Az első felkérést 18 évesen kaptam a Viki És A Flört nevű formációban és egy országos
lemezbemutató turnéra indultunk Magyarországon. Ezek után már egymást követték a
zenekarok és felkérések volt ahol tagként, de volt ahol stúdió zenészként dolgoztam.
Ilyen zenészek és zenekarok voltak többek között Ákos, Azok a Fiúk, Fan-Fan, Step.
1990-92

között

Franciaországban

kaptam

szerződést.

1992

szeptemberében

hazaérkezésem után Mester Tamással megalapítottuk a Mester és Tanítványai rock
együttest.
1996-tól számtalan előadóval dolgoztam együtt és 1998-tól rendszeresen komponáltam
reklám és filmzenéket.
A zenei érdeklődésem sokrétűségének köszönhetően különös figyelemmel fordultam az
Ír-Kelta hárfa felé. 2000 szeptemberében a "Molnár Antal Zeneiskola" Hárfa tanszakán
tanultam.
A "stílusgyakorlatoknak" köszönhetően elterveztem, hogy lehetőség szerint minden zenei
stílusban kipróbálom magam. E-Tangó címmel lemezt készítettünk Eszenyi Enikőnek, majd
2009-ben a Havasi Balázs nevével fémjelzett The Unbending Trees nevű formációba
kaptam meghívást.
2012-ben Csepregi Évával egy közös ötlet alapján az együttes népszerű dalaiból
Jazz/Swing

átdolgozásokat

készítettünk,

melynek

eredménye

egy

nagysikerű

lemezbemutató koncert, Budapesten a SYMA Csarnokban.
2015 júliusában meghívást kaptam Franciaországba, a Bretagne-ban megrendezett
Nemzetközi Hárfafesztiválra. Még ebben az évben saját formációt alapítottam The
Garland Band néven. és abban a megtiszteltetésben részesültünk, hogy Rhani Krija
csatlakozott az együttesünkhöz és felvettük CD-ket, My Infinity címmel.
2015-ben lehetőséget kaptam az angliai világsztár Craig David Magyarországi
koncertjének egy-egy dalának klasszikus átdolgozására, hangszerelésének elkészítésére
és közreműködtem hárfán, nagysikerű koncertjén Budapesten a SYMA Csarnokban.
A The Garland Band lemezbemutató koncertjét, 2016. november 23-án rendeztük meg
Navratil Andrea népdalénekes és Gulyás Ferenc népzenész vendégszereplésével,
Kőbányán a Kőrösi Kulturális Központban.
A művészeti iskola tantestületéhez 2013-ban csatlakoztam, és nagy lelkesedéssel adtam
és azóta is adom át tudásomat a kis művészpalántáknak.
SOK SZERETETTEL VÁROM A GITÁROZNI VÁGYÓ GYEREKEKET!

