MARKO HATLAK SOLO
Harmonikar Marko Hatlak, ki ga je nemški časopis Berliner Morgenpost opisal kot ljubljenca publike, se na tujih in
domačih koncertnih odrih pojavlja od leta 2000.
Po končani srednji glasbeni in baletni šoli v Ljubljani, je leta
1999 nadaljeval študij koncertne harmonike v slovitem Weimarju pri profesorju Ivanu Kovalu. Podiplomski študij je nadaljeval
pri profesorju Stefanu Hussongu v Wurzburgu v Nemčiji, ki
ga je zaključil leta 2008. Od leta 2000 nastopa kot solist, v različnih komornih zasedbah, s simfoničnimi orkesti in različnimi
skupinami z repertoarjem od baroka, klasike, tanga, etno, ter
v zadnjem času tudi kot avtor in pevec v skupini Marko Hatlak
BAND, ki izvaja Pop, Funk, Latino, Rock. Koncertiral je v Evropi
in Ameriki.
Sodeluje z izjemnimi glasbeniki kot Stefan
Milenkovich, Tommy Emanuel, Stefanom
Hussongom, Vlatkom Stefanovskim, Iztokom Mlakarjem in drugimi. Kot solist je
nastopil orkestrom moskovke filharmonije, orkestrom rtv Slovenija pod taktirko En
Shao-a, Jensko filharmonijo.
Posnel je številne samostojne albume s
Tango, Baročno, Sodobno, Etno in Popularno glasbo.

1

tel: +386 51 213 527

www.markohatlak. org

markohatlak@gmail.com
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HARMONIKA, VOKAL - Marko Hatlak
Stol

1 kom

Vokalni mikrofon s stojalom

1 kom

Monitor

1 kom

XLR kabel phantom power

1 kom

Stol

1 kom

Vokalni mikrofon s stojalom

1 kom

Monitor

1 kom

XLR kabel phantom power

1 kom

Organizatorje vljudno naprošamo, da je v zaodrju zadostna količina vode (negazirane) v
0,5l plastenkah in sadni sokovi.
Za morebitna dodatna vprašanja se obrnite na telefonsko številko 051 213 527 (Marko
Hatlak).
Pred koncertom in po njem naj organizator ne predvaja glasbe oz. naj se o tem posvetuje
z izvajalcem.

