ZÁN TAMÁS
MÚLTIDÉZÉS
1995.08.03-án született Mezőkövesden. 2 évesen kapta meg első játékdobját. A
dobok szétverése után jöttek a műanyag vödrök, hordók, puffok, fedők és
minden olyan tárgy, amin dobolni lehetett. 5 évesen nyilvánvalóvá vált szülei
számára, hogy ritmusérzéke kiváló. 6 évesen kapta meg első dobfelszerelését,
így önszántából, hallás után tanulta meg sorra a rádióban hallott dalokat.
Játékára eleinte amatőr zenekarok, később a Rockinform főszerkesztője is
felfigyelt. Az akkori dobolásáról videofelvétel készült, amit hivatásos
dobtanárral " Id. Kacsenyák Gáborral" véleményeztettek. Az eredmény: heti két
alkalommal Miskolcra jár, írni-olvasni még nem tud, viszont kottából dobol. Édesanyja levélben megkereste Kormáromi Istvánt, aki a Fásy Mulatóban
szórakoztatta a közönséget. Az énekesnek megtetszett a kisfiú produkciója és
több alkalommal is felléptek együtt az említett műsorban.

Az Edda 2003-mas mezőnyárádi fellépése előtt, Pataky Attilához is el jutott a
videokazetta Tomi dobszólójával és mivel a hallottak elnyerték tetszését, lehetővé
tette számára, hogy a koncerten egy szám erejéig -"Elhagyom a várost" - az akkori
mindössze 8 éves srác üljön a dobok mögé felváltva az oszlopos tagnak számító
Hetényi Zoltánt. A produkció után Pataky Attila ígéretet tett, hogy amikor a
térségben lépnek fel, Tamás mindig helyet kap a zenekarban, 2004 nyarán a
Zsóry Fürdőben több ezer ember előtt a -"Kör"- című számot dobolhatta végig.

ÍME A VIDEÓ:

Az EDDA hívta fel a figyelmét a "Csodagyerek" felhívásra is,
ami 2004 decemberében történt a FÁBRY - Showban.

Tomi ilyenkor már fél éve tagja volt a Kronos együttesnek,akire a mezőnyárádi Edda koncert
alkalmával figyelt fel a zenekar. Kiadtak két EP-t,egy nagylemezt és több száz fellépéstfesztiválokat maguk mögött hagyva promotálták a lemezüket szerte az országban.
(2001-2010)

ELISMERÉSEK
2002 - KI-MIT-TUD - Legjobb dobos/1 hely - Mezőkövesd
2003 - KI-MIT-TUD - Legjobb dobos díj - Tibolddaróc
2003 - KI-MIT-TUD Kazincbarcika 1. hely
2004 - KI-MIT-TUD - Kazincbarcika 2. hely
2004 - Amatőr Rockfesztivál - Mezőnyárád - Legjobb dobos díj
2005 - II. Regionális ütős és dobos találkozó - Miskolc
2006 - XIV.Rockpódium rockzenei tehetségkutató fesztivál - Abádszalók - Legjobb dobos díj
2007 - IV. Országos Vrana József ütős és dobos fesztivál - Miskolc
2007 - II. Muzsika völgye találkozó - Felsőzsolca
2013 - I. Helyfoglaló Zenei Tehetségkutató -Miskolc- Különdíjas Legjobb dobos
2017 - Újfalusi Gábor díj - Öröm a zene - Miskolc - Legjobb hangszeres tudású zenésze

LEMEZEK AMIN KÖZREMŰKÖDIK
Kronos - A Turulmadár ( EP ) ( 2005 )
Kronos - A Kapu most nyitva áll ( Nagylemez ) ( 2007 )
Kronos - Elveszett a Zár ( EP ) ( 2008 )
Fake Smile - Situations ( 2013 )
Vaultage - Lick this ( 2013 )
Revival - Nem minden az aminek látszik (Single) 2015
Revival - Ereszd el ( Nagylemez ) 2016
HERE WE ARE - Lámpás (Nagylemez)

VENDÉGSZEREPÉLÉSEK AHOL DOBOLT
EDDA (2003, 2004)
Disco Express (2003, 2004, 2005)
Pataky Művek (2013)
Fábry Show (2004)
Komáromi István

NAPJAINK

A középiskolás tanulmányait a miskolci Bartók Béla Zeneművészeti
Szakközépiskolában végezte Jazz-dob szakon. Tanult a Kőbányai
Zenei Súdióban, a budapesti Rocksuliban és e mellett a Zeneipari
Hivatalban, ahol Zenei menedzsment szakon képezte magát tovább.
A zenélés mellett létrehozta saját sound stúdióját, ahol felvételek
készítésével, keverésével és masterelésével foglalkozik.
Jelenleg a HERE WE ARE dobosa, akikkel második nagylemezük
felvétele és kiadása előtt állnak.
Ebben a zenekarban a dobos poszt betöltésén kívül, Tomi a
zenekarvezető, zeneszerző, hangmérnök, videóklip készítő és szervező.

