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In 1991 ben ik afgestudeerd aan jazz faculteit van het Béla Bartók conservatorium
(Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola).
Het is mijn diepste overtuiging dat het een speciale eer is om live concerten te geven.
Deze concerten vinden plaats op verschillende locaties, variërend van kleine
dorpskerkjes tot grote concertzalen. Mijn concerten zijn een combinatie verschillende
werelden: de Hongaarse volksmuziek, Ierse en Keltische bronnen, jazz, klassiek en
hedendaagse moderne muziek. Daarbij is de authentieke interpretatie van
verschillende stijlen in de muziek voor mij heel belangrijk.
De feedback die ik op concerten krijg leert mij dat het publiek van mijn concerten houdt
en ze begrijpt, ongeacht de generatie waartoe de mensen behoren.
In 2002 ben ik begonnen met de concerten in kerken en in 2010 had ik drie orkest- en
vier soloalbums uitgebracht.
Met mijn lied “Like a Dream” won ik de eerste prijs in een internationaal festival in Den
Haag in 2009.
In 2010 heb ik een nieuw album geproduceerd met de titel “Get Back Your Freedom”.
Door foto’s en films aan de muziek toe te voegen heb ik er een bijzonder
concertprogramma van gemaakt.
Ik beschouw een lied nooit als een cultureel product dat ik wil verkopen, maar eerder
als een organisch deel van mezelf waarmee ik mijn alledaagse gevoelens en
gedachten kan uiten. Met mijn muziek wil ik niet alleen mensen vermaken, maar hoop
ik ook de roeping waartoe zij op deze wereld zijn in ze wakker te maken
Als christen vind ik het een belangrijke taak om buiten de muren van de kerk te treden
met mijn boodschap. Ik wil graag gemeenschappen bezoeken met mijn muziek, zowel
in Hongarije als daarbuiten. Ik voel een steeds groeiend verlangen om, door mijn
liedjes, de helende en vreugdevolle woorden van God naar zoveel mogelijk plaatsen te
brengen.

