Teltházas lesz a Sziget Fesztivál!
Idén augusztusban – a régi időket idézve – újra szerdától szerdáig tart a Sziget
Fesztivál. A szervezők teltházra számítanak, hiszen már a 7 napos bérletek mind
elkeltek, s már csak napijegyeket lehet kapni. „Fontos megemlíteni, hogy már
a fellépők bejelentése előtt nagyon jól fogytak a jegyek, tehát a szervezőknek
egyre inkább sikerül elérniük azt, hogy – bár természetesen fontos a zenei
felhozatal – elsősorban a feeling, a különleges hangulat számít, vagyis a látogatók jelentős része már a Szigetre akar jönni, és nem bizonyos koncertekre”
– mondta a fesztivál főszervezője, Gerendai Károly. Mostanra tehát ez az utánozhatatlan „Sziget-feeling” lett a siker legfőbb garanciája a hihetetlen mennyiségű
fesztivált kínáló világpiacon.
Ebben az évben is Mínusz 1-dik nappal indul a Nagyszínpad programja, benne
Marky Ramone, Skunk Anansie és a nagy fesztiválkedvenc, Die Antwoord is
színpadra lép, utánuk pedig a nap záró zenekaraként a The Chemical Brothers
érkezik. A nulladik nap szupersztárja Rihanna lesz, aki előtt Jake Bugg és a Parov
Stelar is zenél. De később ott lesz még Manu Chao a La Ventura produkcióval,
a Muse, David Guetta, SIA, a Sigur Rós, a Bastille, John Newman, a Last Shadow
Puppets, a Bring Me The Horizon, a SUM 41, a Kaiser Chiefs, a The Lumineers,
a Quimby és az End Show porondmestere, Hardwell. Néhány fellépő, aki az
A38 sátorba érkezik: MØ, UNKLE, Noisia, Róisín Murphy, Bloc Party, M83, Jess
Gylenne, de a posztpunk- és new wave mozgalom egyik legkarakteresebb
zenekara, az Editors is megmutatja legújabb, tavaly megjelent hanganyagát a
Szigetnek. A Telekom Arénába pedig a következő fellépők szórakoztatják majd
a nagyközönséget: Afrojack, DVBBS, Fedde Le Grande és a populáris-progresszív
holland electro house mozgalom egyik legismertebb alakja, Laidback Luke.

Art of Freedom
Az Art Of Freedom pályázatára idén kétszáznál is több pályamunka érkezett a
szoktól vagy
világ minden pontjáról dizájnerektől, képzőművészektől, fényszobrászoktól
éppen lelkes „amatőröktől”, hogy legvadabb elképzeléseik a fesztivál
y,
idejére testet öltsenek. Hatalmas űrkomp, világító PET palack sárkány,
óriás szobrok, különleges világítások – idén is majdnem száz köztéri
installációval találkozhatunk a Fesztiválköztársaság különböző szegleteiben, hiszen a Sziget a „vizuális összevisszaságtól”, az apró, rejtett
vagy éppen monumentális szépségektől válik a mi szigetünkké, aholl
őkön
egy-egy koncert között szürreális tájakra tévedhetünk, mesebeli felhőkön
pihenhetünk, míg nappal némely művészeti alkotásnak mi is részesei lehetünk.

Célpontban a környezettudatosság!
Az újrahasznosítástól a zöldenergia-felhasználásig korábban is számos fontos
területen tudták közreműködésre serkenteni a fesztiválozókat, azonban idén
szigorodnak a szabályok: a műanyagzacskók eltűnnek, helyettük komposztálAz újrahasznosítás gondolatához és a fesztivál humanitárius szellemiségéhez
kapcsolódik a szervezők tavaly indított kampánya, melyben arra kérik a fesztiválozókat, hogy az általuk már nem használt kempingeszközöket, sátrakat,
takarókat, matracokat gyűjtsék össze azoknak az Európába érkező menekülteknek, akik olykor kénytelenek a szabad ég alatt meghúzódni. [X]
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ható és újrahasznosított eszközöket vezetnek be a büfék jelentős részében.

További információ: sziget.hu

