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mon, a bútorokon, ezer apró dolgon, hogy szívből vagy 
rutinból csinálták. 
Ugyanez érvényes a művészekre is. Ha az előadó látja, 
hogy nekünk nagyon fontos, akkor neki is az lesz. Ez 
a sikereink egyik titka. A társszervezők is, mi is sze-
retetből dolgozunk, és nagyon akarjuk, hogy az ered-
mény jó legyen. Kicsit versenyezünk is egymással, kié 
lesz a jobb, értékesebb rendezvény, kinek lesz nagyobb 
közönsége és így tovább. Természetesen ez jó szándé-
kú, barátságos versengés, amiből újabb és újabb ötletek 
születnek. Remélem, így is marad. 

A szervező olyan, mint a sas: ha zsákmányt lát, 
azonnal lecsap rá

– Gyakran előfordul, hogy gyanútlanul elmegyek egy 
rendezvényre, élvezem, hogy ott végre közönség lehe-
tek, ám meglátok valamit, ami számunkra is érdekes le-
het, mondjuk egy jó kiállítót, és azonnal megkérdezem, 
hogy eljönne-e hozzánk is. Ilyen szempontból mindig 
dolgozunk. Általában ismerjük a művészeket, a zeneka-

rokat, de lehet, hogy pont olyan előadást látok valahol, 
amire mi nem is gondoltunk, és megtetszik. 

Óbudán nincs playback előadás

– A lehetőségek nyilván erősen függenek attól, hogy 
mennyi pénzből gazdálkodhatunk az adott évben, de 
ebből a közönség reményeink szerint nem sokat érez. 
A produkciók színvonalán pedig semmit sem érezhet, 
ugyanis egy adott koncert, előadás sosem lehet gyen-
gébb, szerényebb, színvonaltalanabb költségtakaré-
kossági okokból. Az általunk szervezett koncerteken 
például sosincs playback előadás, pedig azok jóval 
olcsóbbak. Ilyen trükkel régen sem éltünk, de két éve 
polgármesteri határozat született arra, hogy nálunk 
csak élő koncerteket, produkciókat hallhat a publikum. 
Ez megkönnyíti a munkánkat, mivel ha a szóba kerülő 
művésznek lenne is ilyen jellegű ajánlata, azonnal jelez-
zük, hogy ez a megoldás nálunk nem működik. 

Vig György 

SZIMFONIKUS ZENEVONAT – LGT DALOK SZIMFONIKUS HANGSZERELÉSBEN

július 4., 20.00, Zichy udvar (esőnap: július 5.)

A magyar könnyűzene egyik megkerülhetetlen klasszi-
kusa, az LGT máig is izgalmas és érvényes dalai csendül-
nek fel eddig sosem hallott, egyedi előadásban. Az Óbu-
dai Danubia Zenekar kiváló énekes szólisták, Feke Pál és 
Malek Andrea közreműködésével arra vállalkozik, hogy 
a rock-alap – dob, basszusgitár és gitár – teljes mellőzésé-
vel, kizárólag szimfonikus hangszerelésben szólaltassa 
meg a méltán híressé vált számokat. Az est fényét gyer-
mekkarok emelik, sztárvendégként köszönthetjük az 
LGT két tagját, Karácsony Jánost és Somló Tamást is.

BLUES FESZTIVÁL

július 8-9-10., 17.30, Kobuci kert

Az Óbudai Nyár programsorozatának keretében három-
napos blues fesztivál várja a műfaj elkötelezett híveit. Az 
elmúlt évekhez hasonlóan idén is a műfaj jól ismert hazai 
és nemzetközi képviselői játszanak majd a Zichy kastély 
belső udvarán.

GHYMES

július 17., 19.00, Fő tér

Annak idején népi muzsika felől indultak, több díjjal is el-
ismert zenéjük azonban már jó ideje komplex egysége nép-
zenének, rocknak, városi daloknak és költészetnek. A Szar-
ka fivérek töretlenül sikeres formációja 2010-es, az Óbudai 
Advent keretében megrendezett koncertje után tér vissza a 
kerületbe.

CHARLIE BAND

augusztus 29., 20.30, Békásmegyer / Hékás-Békás

A magyar rock egyik valódi klasszikusa a Liszt Fe-
renc-díjas Horváth Charlie, aki öt évtizede a hazai zenei 
színtér összetéveszthetetlen egyénisége. Pályája a Decca 
együttestől a Generálon át vezetett a kilencvenes évek-
beli diadalmas visszatérésig, a Tátrai Bandig és a sikeres 
szólólemezekig, s persze az emlékezetes slágerekig.

Az Óbudai Nyár nagyszerű pillanatai
Óbuda gazdag kulturális kínálatának egyik legizgalmasabb szelete az Óbudai Nyár rendezvénysorozat, amelynek 
könnyűzenei eseményeit ajánljuk az alábbiakban.

Hallgass!


