
ÚJ KEROZIN! 
HAMAROSAN ÚJ ALBUM ÉS LEMEZBEMUTATÓ KONCERTEK!!! 

A többszörös aranylemezes Kerozin poénos, őrült dalaival és fergeteges 
fellépéseivel a kezdetektől fogva a közönség egyik kedvenceként vált 
ismertté. Az eredetileg duóként indult csapat az évek alatt teljes zenekarrá 
nőtte ki magát és szünet nélkül koncertezett, az új albumra azonban már 
évek óta vár a közönség. 
 
Kárpótlásul jelenleg egyszerre két album is készülőben van!!!  
 
Párhuzamosan készül egy "Rock Best of" album az összes ismert Kerozin 
örökzöld új átiratával, (ahogy az ismert buli himnuszok a koncerteken 
élőben felcsendülnek), illetve egy teljes vadonatúj album, melyeknek 
tavasszal befejeződnek a munkálatai. 

A készülő új Kerozin albumról már látható az első kész dalra 
forgatott videoklip!  

NÉZZ BELE A KONCERTEKBE! 

KONCERTSZERVEZÉS 
 

+36 20 3205609 
kerozin@kerozin.hu 

KONCERT VIDEO 1 
VEGYÉL MEG - videoklip 

KONCERT VIDEO 2 
HALHATATLANOK - zene 

https://www.facebook.com/kerozinmusic   
www.kerozin.hu 

A "Vegyél meg!" c. dal videójában az új felállású csapat egy bevásárló központ üzletének kirakatában elevenedik 
meg. A dal egyben a készülő album egyik előhírnöke is, mely egyedi szövegvilágával a Kerozintól megszokott, 
humoros módon tart görbe tükröt a fogyasztói társadalom elé. 
 
Az év elejére elkészült a "Halhatatlanok" című ballada és ez év februárjában, Falco halálának 15. évfordulójára 
elkészítette a csapat a "Rock Me Amadeus" c. sláger Kerozin féle verzióját. 

mailto:kerozin@kerozin.hu
http://www.youtube.com/watch?v=VDQDn3APg2o&list=PLdn8R7w8q7a_MhrU_vpqhctp_l-B3YfKD&index=1
http://youtu.be/ORprZsaVJsU
http://www.youtube.com/watch?v=HNlsJne1wU8&list=PLdn8R7w8q7a_ebhOIQjt1pBFNk6GmfgHu
http://youtu.be/Hdm5Rfuw5Hk
https://www.facebook.com/kerozinmusic
http://www.kerozin.hu


Annak idején a "Kismalac"-cal elhíresült csapat közel ezer bulin van túl a kezdetek óta és szinte az összes kisebb-
nagyobb helyen megfordult már a magyar lakta területeken, a sportcsarnokoktól kezdve, a kisebb klubokon,  
falunapokon és vidéki művházakon keresztül, a Sziget Fesztiválig, illetve a különböző rock fesztiválokig.  

Diszkográfia: 

A csapat ez idáig 5 albumot és 15 kislemezt jelentetett meg. Az együttes három albumát is Aranyzsiráf díjra 
 jelölték. Emellett számos válogatás albumon szerepeltek slágereik és 14 videoklippel büszkélkedhetnek. 
 
Legutóbbi albumával a Kerozin végleg szakított a kezdeti stílussal és a digitális hangzást felváltotta az élő  
hangszeres zene.  
 
A koncerteken a műsor legnagyobb részét a régi slágerek új átiratai teszik ki. Felcsendül az összes Kerozin örökzöld, 
bedübörög „Nelly az elefánt”, életre kel a csapat szent állata, a „Kismalac”, sőt „Bonnie és Clyde” és a „Punk Nagy-
papa” is.  

Kismalac - 1998 BMG (platinalemez)   

Durva didi - 1999 BMG (platinalemez)   

Ki a góré? - 2001 BMG (aranylemez)  

Boldog Karácsonyt! - 2002 ezsmusic   

A Rémálom visszatér! - 2006 Magneoton 

—     VIDEOKLIPEK (playlist)  

—     VIDEOKLIPEK (playlist)  

—     VIDEOKLIPEK (playlist)  

—     VIDEOKLIPEK (playlist)  

—     VIDEOKLIPEK (playlist)  

http://www.youtube.com/watch?v=HNlsJne1wU8&feature=share&list=PLdn8R7w8q7a_ebhOIQjt1pBFNk6GmfgHu
http://www.youtube.com/watch?v=6u7GuFZZydQ
http://youtu.be/MQcSwqH579I
http://www.youtube.com/watch?v=IXchtAjCyKc&feature=share&list=PLdn8R7w8q7a_MhrU_vpqhctp_l-B3YfKD
http://www.youtube.com/watch?v=IXchtAjCyKc&feature=share&list=PLdn8R7w8q7a_MhrU_vpqhctp_l-B3YfKD
http://www.youtube.com/watch?v=eDnSWg99j7s&list=PLdn8R7w8q7a8It3MRp7J8e-WNfiCDKsbW&index=1
http://www.youtube.com/watch?v=XZRDG3B7dOc&list=PLdn8R7w8q7a_Ia3Cq0wC1qWNdoEl7yk6_&index=1
http://www.youtube.com/watch?v=5A2zIaMz6xI&list=PLdn8R7w8q7a-J7MUxaQMzVDfwxcMm-AP3&index=1
http://www.youtube.com/watch?v=CqfSDaNIKkw&list=PLdn8R7w8q7a_s5mJcSDgbjHqBFYpMOO3r&index=1
http://www.youtube.com/watch?v=fcAg4QVooww&list=PLdn8R7w8q7a8MxxvglP8EHOzwdx-UUIcz&index=1

