
 
 
BIOGRÁFIA 
 
JónásVera énekes,dalszerző,gitáros.2011-ben alakítottzenekarával,a JónásVera           
Experimenttel2013őszénteltházelőttmutattákbeelső,GAME című albumukatabudapesti             
Trafóban,melyetpozitívsajtóvisszhangésnagysikerkövetett.Amegjelent,Gamecíműalbum,              
melyMoldvaiMárkproducerzeneivezetésévelkészült,egynagyonfrissésérettzeneivilágba              
kalauzolja a hallgatóságot.Személyeskönnyűzene,amithallunk.Veraolyancrossover          
dalszerzőistílusbanírjaésszólaltatjamegdalait,amelyötvöziazélő elektronikátateljesen              
akusztikus hangzással, és teszi ez által is egyedivé és eredetivé a dalokat. 
 
Verazenéjéthallgatvaegyolyaneredetijelenséggelnézünkszembe,amelyreérdemes           
figyelnünk!Misembizonyítjaeztjobban,minthogya13. Independent Music Awardson két             
kategóriábanisjelöltékaJónásVeraExperimentet.A GAMEalegjobbkortársalbum             
kategóriájában,mígaWhatwouldtheydo?!címűdalSpokenWordkategóriábankapottjelölést              
aversenyen.Azénekesnő Cold Fire című számát2014-benalegújabb,Megdönteni Hajnal             
Tímeát című magyarnagyjátékfilm betétdalánakválasztották.AtavasziklubszezontazMR2           
Akusztik+sorozatkeretébenaJónásVeraExperimentteltházaskoncerttelbúcsúztatta2014           
májusában a budapesti Művészetek Palotájában. 
 
A GAME sikereiazonbanittmég nem érnekvéget.Veratehetségérenem csupána              
tengerentúlonfigyeltekfel.2014őszénajapánWhereabouts Records isbizalmatszavazottaz             
énekes-dalszerzőnek. Míg a zenekar októberben     
többállomásos erdélyiturnéján járta a szomszédos      
országot,első lemezük Japánban is megjelent,a       
távol-keletiközönségnagyörömére.Ahazaiközönség       
sem maradt újdonságok nélkül. Vera a korábbi       
űtőhangszereshangzástG.Szabó Hunordobjátékára      
cserélte,sidénősszelújanyaggalkészültközönsége        
számára.NovemberbenVeranégyújdalttartalmazó,       
WANTED névre keresztelt vadonatúj kislemezével     
örvendeztette meg rajongóit,amelyet nagy sikerrel      
mutatott be az Akvárium Klubban. 
 
Veraakétlemezközöttsemtétlenkedett.Együttjátszotta          
san francisco-i Cello Street Quartettel,amelyközös       
munkaeredményekéntegyvadonatújLIVESESSIONis       
napvilágotlátottakislemezenishallható(When) You’re        
Next Door című dalból.Agyönyörű felvételnemsokkal         
Vera második videoklipje,aszeptemberbenbemutatott      
Gigglyhead John debütálást követően jelent meg. 

https://itunes.apple.com/us/album/game/id795044589
http://www.independentmusicawards.com/
https://www.youtube.com/watch?v=DCtGl2fzc4Y
http://whereabouts-records.com/
http://www.deezer.com/album/9184001
https://www.youtube.com/watch?v=9VHjy1ElFS8
https://www.youtube.com/watch?v=9VHjy1ElFS8
https://www.youtube.com/watch?v=XWyndKLWFsc


 
 
Továbbá,2014augusztusábanaSnétberger Zenei Tehetségközpontdiákjainakbevonásával,         
valamintaFound Sound Nation amerikainonprofitszervezetMagyarországralátogató          
képviselőineksegítségévelelindítottarég ótadédelgettálomprojektjét,aStreet Studio          
Hungary megnevezésselilletett,úgynevezett‘utcaistúdió’modelljéreépülő projektetis,ami           
nagy sikerrel mutatkozott be a hazai fesztiválokon, utcákon és közösségi tereken. 
 
Vera többéveszeneimúltjátéskarrierjétaLondon Centre of Contemporary Music            
Schoolban2012-benszerzettdiplomájávalerősítettemeg.ÉvekótaLondonbanésBudapesten           
élésalkot,mindkétvárosbansokatkoncertezikzenekaraival.2012őszénbeválogattákaközéa             
harminckétfiatalzenészközé,akikrésztvehettekazAmerikaiKülügyminisztérium által           
támogatottOneBeat programban,melykereténbelülegykéthetesfloridaiműhelymunkát          
követőentizenhatállomásosturnéraindultakazAmerikaiEgyesültÁllamokkeletipartvidékén,           
melyet egy fergeteges koncerttel zártak New Yorkban. 
 
ÚJDONSÁGOK 
 
VADONATÚJ EP: WANTED 
 
November22-én,azAkváriumKlubbankerültbemutatásraaJónásVeraExperimentlegújabb            
anyaga.Anégydalttartalmazókislemeztazenekarnagysikerűlemezbemutatókeretébentárta             
aközönségeléaKéknyúl Hammond Band kíséretében.AzismétMoldvaiMárkzenei             
vezetésévelkészültEP-nezúttalisVerasajátszerzeményeihallhatóak,amelyeketazenekar            
olyantermészetességgelviszaszínpadra,hogyúgyérezzükminthaadalokatotthonjátszanák             
nekünk akanapén.A kislemezenegyfelvételerejéig közreműködőkéntcsatlakozotta           
zenekarhoz Jamie Winchester is, aki a címadó Wanted dalt Verával közösen énekeli. 
 
2015 TAVASZ – JAPÁN TURNÉ 
 
GAMEcímű,idénősszelJapánbanaWhereaboutsRecordsgondozásábanmegjelentlegelső           
lemezét2015tavaszánVeraszemélyesenisbemutatjatokióiközönségének.A2015áprilisára            
tervezettjapánturnékeretébenVeratöbbszólókoncertmelletthelyi,japánművészekkeladott            
közösprodukciókraiskészül,mindemellettajapánkultúra,azautentikushangszerekés            
művészet felfedezésére is vállalkozik. 
 
VIDEÓK 
 
Vera Jonas - Gigglyhead John Vera Jonas - Cold Fire 

 

http://www.snetbergerkozpont.hu/en
http://foundsoundnation.org/curations/
http://streetstudiohungary.weebly.com/
http://streetstudiohungary.weebly.com/
http://1beat.org/
https://www.youtube.com/watch?v=XWyndKLWFsc
https://www.youtube.com/watch?v=DCtGl2fzc4Y
https://www.youtube.com/watch?v=DCtGl2fzc4Y
https://www.youtube.com/watch?v=DCtGl2fzc4Y


Vera Jonas - Game Vera Jonas - Not The Same (LIVE) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vera Jonas feat. Cello Street Quartet (USA) - (When) You're Next Door  

///LIVE SESSION/// 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTÓK 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TKLMPJy2KgQ
https://www.youtube.com/watch?v=EU5rrApKPZc
https://www.youtube.com/watch?v=9VHjy1ElFS8
https://www.youtube.com/watch?v=9VHjy1ElFS8


ZENE 
 
Iratkozz fel Vera hivatalos YouTube csatornájára! 
 

 
 
IDÉZETEK 
 
''Afiatalgitáros-énekes-zeneszerzo

�
elso
�
lemezévelmostolyannévjegyettettleaz           

asztalra, amely belépo
�
t jelent számára a legjobb mai énekesno

�
k elitklubjába.’'  (Fidelio) 

"AJónásVeraExperimenttrióbemutatkozásaegységes,többszemszögbo
�
llenyu

�
gözo
�
,          

akusztikusalapú,sokapró'izgalmasító'hanggalvértezett,játékosanyag,mégSuzanne           
Vegavilágátólsemolyantávoli–mino

�
ségbensem.Ero

�
sbemutatkozásésamialegjobb:              

még többet sejtet.” (A Recorder a Game című albumról) 

KÖZÖSSÉG 

 
 
KAPCSOLAT 
 
Általános: info@verajonas.com 
Menedzsment, sajtó, booking: reka@verajonas.com 
Menedzsment és booking - nemzetközi: booking@verajonas.com 

https://www.youtube.com/user/verajonasofficial
http://verajonas.com/
https://www.facebook.com/verajonasmusic?ref=ts&fref=ts
https://soundcloud.com/verajonas
http://instagram.com/verajonas/
https://twitter.com/verajonasmusic
https://www.youtube.com/user/verajonasofficial
mailto:info@verajonas.com
mailto:info@verajonas.com
mailto:reka@verajonas.com
mailto:reka@verajonas.com
mailto:booking@verajonas.com
mailto:booking@verajonas.com

