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Budapest, 2013. augusztus 23.

Magical: Antilope Kid feat Judie Jay készítette „A Legek Hálózatának” zenéjét
Megjelent „A Legek Hálózata” zenei anyaga
A Legek Hálózata című reklámfilmjében a Vodafone – hasonlóan a korábbi, Yonderboi
együttműködésével készült Hangtérkép kampányához – ismét sikeresen kapcsolja össze a
márkát és a zenét. A filmet olyan magyarországi helyeken forgatták, amelyek valamilyen
szempontból legnek számítanak, legmagasabbak, legszélesebbek, leghosszabbak. A
Vodafone a 97,4%-os 3G lefedettségével ezeken a helyeken is kiváló szélessávú
mobilinternet elérést nyújt.
A reklámfilm egyik nagy erőssége Antilope Kid feat Judie Jay zenéje, a Magical, a nyár egyik
legkellemesebb, leghangulatosabb dallama.
Antilope Kid magyar dalszerző és producer, aki több hazai zenekarral dolgozik évek óta.
Saját neve alatt vendégénekesekkel készít különböző hangulatú számokat, amelyek
leginkább hip-hop és popzenéhez köthetőek. Magical című számának elkészítéséhez Judie
Jay-t kérte fel, hogy vendégszereplésével egy igazán bájos, szerelmes szám születhessen.
Az angol nyelvű Magical a popzenei oldaláról mutatja be az algériai származású Judie-t
(Maitinsky Judit), akitől egyébként nem áll távol sem a blues, sem a hip-hop, de az
elektronikus beat sem. Az énekesnő egyedi hangszínének, valamint a friss, elektronikus
hangszerelésnek köszönhetően a zene hangulatában és dinamizmusában tökéletesen
illeszkedik a Vodafone márkához.
Judie Jay több mint 15 éves zenei pályafutása során fellépett többek között Zagarral, a
Heaven Street Sevennel, a Beat Disszel és a Realistic Crew-val. Első, önálló lemeze 2001ben jelent meg „Secta Chameleonos” címmel, Sub Bass Monster közreműködésével.


A szám a YouTube-on: http://www.youtube.com/watch?v=oRWjSn9wSZk



A szám meghallgatható és letölthető a
Soundcloudon: https://soundcloud.com/vodafone_hungary/antilope-kid-feat-judie-jay



A szám letöltése mobilon: http://www.live247.hu/magical

Bővebb információ az alkotókról:

https://www.facebook.com/antilopekid
https://www.facebook.com/judiejaymusic
A Vodafone-ról
A Vodafone a világ egyik vezető mobilkommunikációs szolgáltatójaként öt kontinens 30 országában van jelen
és további 40 partnerhálózattal rendelkezik, 382 millió ügyfélnek szolgáltat szerte a világon. A Vodafone teljes
körű mobil telekommunikációs szolgáltatásokat nyújt, beleértve a hang- és adatkommunikációt.
A Vodafone Magyarország Zrt. 1999. november 30-án kezdte meg magyarországi működését,
Jelenleg 22,75 százalékos részesedéssel van jelen a piacon (2013. júniusi adatok alapján). A Vodafone
Magyarország integrált technológiai szolgáltató, amelynek portfóliójában a mobilkommunikációs,
mobilinternetes és szélessávú adatszolgáltatások egyéni és üzleti felhasználók számára egyaránt
megtalálhatók.
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