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Az utolsó lemez, amin Benkő László játszott:
most jelenik meg az Omega 17.
stúdiólemeze
MTI/Nyugat.hu - 2020-11-25 08:25:21
Tizennyolc dal került az Omega Testamentum című új lemezére, amelynek életútösszegző
mondanivalójának szomorú aktualitást ad Benkő László és Mihály Tamás múlt heti halála.
"Ezt nagyon meredeken intézte az élet. A lemez megjelenésének időpontját már jó ideje kitűztük, de
Laci és Misi halála mindannyiunkat sokkol és megfontolásra késztet. A koronavírus szörnyű dolog, de
most időt ad nekünk gondolkodni, mi legyen az Omegával" - mondta Kóbor János énekes, zeneszerző
az MTI-nek.
A Testamentum a legendás zenekar, az 1962 óta létező Omega tizenhetedik stúdiólemeze, amelynek
munkálatai csaknem négy éven át zajlottak. Benkő László billentyűs, zeneszerző halálával Kóbor
János maradt egyedül az alapító tagok közül, a szintén az elmúlt napokban elhunyt Mihály Tamás
basszusgitáros, aki csaknem öt évtizeden át volt meghatározó tag, 2014-ben játszott utoljára a
zenekarral.
Az új lemez zenéje a frontember szerint a "totális rock" elnevezéssel írható le; az Omega
klasszikussá vált szimfonikus progresszív és space rock elemei keverednek modern hangzásban.
A Testamentumot Kóbor János mellett producerként jegyző Trunkos András, aki az Omega
menedzsere is, az MTI-nek elmondta: a lemez német kiadója az Egyesült Államoktól Japánig számos
országban fogja terjeszteni az anyagot angol, illetve német változatban. A tervek között szerepel egy
Testamentum-film is.
A lemez csütörtökön jelenik meg 15 ezer példányban.
Az Omega minden idők egyik legsikeresebb magyar rockzenekara, világszerte több mint 50 millió
albumot adott el. Olyan slágerek fűződnek hozzá, mint a Petróleumlámpa, a Gyöngyhajú lány vagy a
Fekete pillangó. A zenekar klasszikus felállása 1971-ben alakult ki, abból Kóbor János mellett Molnár
György gitáros és Debreczeni Ferenc dobos ma is a csapat tagja, de az Omegában hosszú évek óta
szerepel például Szekeres Tamás gitáros és Szöllősy Kati basszusgitáros. 1963 és 1971 között, a
beatkorszakban az együttes tagja volt Laux József, Somló Tamás és Presser Gábor is.
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