Marián Bango, charizmatický nevidiaci umelec s krásnym hlasom a veľkým srdcom,
nazývaný aj slovenský Bocelli. Manželkou, manažérkou a moderátorkou jeho koncertov je taktiež
nevidiaca Alexandra Bangová.
Spieva operné árie, operety, kantilény, evergreeny, piesne z repertoáru slávnych tenorov
L. Pavarottiho, A. Bocelliho a P. Dvorského, sakrálnu hudbu a tanečné a ľudové piesne rôznych
národov (cigánske, maďarské, ruské, moravské). Vďaka fenomenálnemu hudobnému sluchu napriek
svojmu zrakovému handicapu vynikajúco hrá na 4 hudobných nástrojoch a dokáže sa aj sám pri speve
doprevádzať.
Piesne, ktoré spieva Maroš Bango na koncertoch, sú určené širokému publiku. Sú to silné
melódie, ktoré útočia na ľudské srdcia a pohládzajú dušu. V jeho piesňach si nájdu svoje posolstvo
všetci – šťastne aj nešťastne zaľúbení, mladí aj skôr narodení, veselí aj tí, ktorí možno práve stratili
niekoho blízkeho. Všetci však z jeho koncertov odchádzajú s pocitom jedinečného hudobného zážitku.
Maroš Bango má krásny hlas, ale to, čo robí jeho vystúpenie neopakovateľným, je jeho srdce, ktoré je
cítiť z jeho piesní a rozdáva ho aj všetkým okolo seba.
Je rodený zabávač, má ohromný zmysel pre humor, hraničiaci niekedy priam až s čiernym
humorom, keďže dokáže s nadhľadom brať aj svoj handicap, čo jeho poslucháčov neraz v dobrom
slova zmysle priam šokuje.
Modré z neba – 2009 - relácia v STV, ktorá za pomoci Marošovej manželky a slovenského
tenora maestra Petra Dvorského katapultovala Maroša na spevácke výslnie
Benefičný koncert Svetlo do tmy – 2010 – odvysielaný cez Vianoce 2010
EuroSong Contest – 2010 – účastník slovenského finálového kola
Poviem Vám to piesňou – 2010 – významný benefičný koncert Nadácie Orange
Hviezdy pre Harmony – 2010 – benefičný koncert pre Nadáciu Petra Dvorského
Česko-slovensko má talent - 2011 – Maroš Bango zaznamenal veľký úspech u poroty aj
u publika
Ples v Opere – 2011 – otvorenie
Koncerty so Štátnou filharmóniou v Dome umenia v Košiciach – 2011, 2012
Svetový festival hendikepovaných umelcov v Modene (Taliansko) – 2012 - jeho vystúpenie
s piesňami talianskej klasiky a v doprovode osobného klaviristu Luciana Pavarottiho malo obrovský
úspech a osobne ho prišla pozdraviť aj vdova po L. Pavarottim – Nicoletta Mantovani
3 koncerty v Moskve – október 2012 – v Divadle Natálie Sac s Orchestrom handicapovaných
umelov The Tap Tap, v Slovenskom inštitúte a na pozvanie ruskej opernej divy Tatiany Lanskej
v Evanjelickom kostole Petra a Pavla v rámci projektu Noc v kostole.
Adventný koncert na Bojnickom zámku – priamy prenos v TV – november 2012 - na
podporu nevidiacich
Adventný koncert v STV – priamy prenos – november 2012
Srdce pre deti – odvysielaný v TV 2.12.2012 - charitatívny projekt na podporu chorých detí
Koncert proti koncu sveta – december 2012 – v Prahe, odvysielaný v televízii v priamom
prenose – Maroš Bango tam účinkoval ako hosť orchestra The Tap Tap
Koncerty pre nádej - veľmi úspešný projekt roku 2012 na námestiach 9 miest Slovenska
a Galakoncert v Bratislave.
Koncert pre nádej na pozvanie Honorárneho konzula Slovenskej republiky na Kréte
v meste Chania – marec 2013 – benefičný koncert na podporu detí so špeciálnymi potrebami - Maroš
mal obrovský úspech u slovenskej a gréckej komunity a v krétskych médiách

Párty na kolečkách – apríl 2013, charitatívny projekt na podporu handicapovaných umelcov
v Prahe
Pražská jar – máj 2013, účinkovanie na festivale spolu s Orchestrom handicapovaných
umelcov The Tap Tap z Prahy
Koncert za zdravý rozum – jún 2013 – dva koncerty na najväčších námestiach v Prahe
a v Bratislave v rámci rovnomenného projektu s tisíckami divákov
Medzinárodný hudobný festival Petra Dvorského v Jaroměřiciach – august 2013 –
v rámci tohto podujatia pripravuje samostatný koncert s klaviristom P. Hochelom
Desiatky koncertov ročne po všetkých okresoch Slovenska – na námestiach, kultúrnych
domoch a vo vianočnom období aj v kostoloch.
Marián Bango vydal už aj 3 svoje CD: Bludisko 2009, CD Poviem Vám to piesňou s piesňami
Karola Duchoňa 2011 a Čas vianočný 2011.
Kontakty:
tel. 00421 905 648 520 – manažérka Alexandra Bangová
www.marosbango.sk,
marosbango@gmail.com, maros@marosbango.sk
FB: http://www.facebook.com/pages/Maro%C5%A1-Bango/264466730966?ref=hl
Linky na youtube:
Ples v Opere 2011 - Hallelujah
http://www.youtube.com/watch?v=LfaukQtf1Ms
Česko-slovensko má talent, 2011
http://www.youtube.com/watch?v=RdOe49P41bE
Medzinárodný festival handicapovaných umelcov Modena, Taliansko, 2012
http://www.youtube.com/watch?v=GGvfYKUe3Dw
Koncert proti koncu sveta – Praha 2012
http://www.youtube.com/watch?v=mitxxTduaNw
Modré z neba – s Petrom Dvorským
http://www.youtube.com/watch?v=_ajxJBcbwTo
Con te partiro so Sisou Sklovskou
http://www.youtube.com/watch?v=p7ycI7_FW1w
Ave Maria na vianočnom koncerte
http://www.youtube.com/watch?v=osiz7I0VWfA
Benefičný koncert Svetlo do tmy, 2010
http://www.youtube.com/watch?v=in6dEcvLDxw
Maroš Bango – Conte partiro
http://www.youtube.com/watch?v=HpVdV7qIM9s

