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Running Wildot, amely majd 20 ezer lejátszást 
ért el a SoundCloudon, és rádióban is szólt. Pár 
koncert után elhatároztuk, hogy ahhoz, hogy 
élőben jobb legyen a hangzás, kell egy teljes 
zenekar. Mivel az időegyenes egy bizonyos 
pontján mindannyian dolgoztunk a londoni O2 
Forum Kentish Town (régen csak The Forum) 
bárjában, könnyű volt alkalmas embereket 
találni, és így csatlakozott Darren, George és 
Matyas. Első teljes zenekaros fellépésünk 
egyébként pont a magyar Volkova Sisters előtt 
volt.  
MEGJELENÉSEK Négy kislemez, sorban: 
Disasters Running Wild (2014), EMPR (2015), 

Ain’t Gonna Let You Down (2015) és a legújabb 
Bodies (2017), valamint B-oldalak. Idénre 
várható az ötszámos debüt EP is. 
KÜLDETÉS Olyan zene készítése, amelynek az 
érzelmek jelentik a magját. 
JÖVŐKÉP Pár londoni fellépés nyárig, és re-
mélhetőleg hamarosan turnézás az Egyesült 
Királyságban, majd Európában is. 
MELLÉKPROJEKTEK Nincs. 
SZEXEPIL EPIKUS hangzás. 
LEGNAGYOBB EREDMÉNY, ELISMERÉS BBC 
Radio1-lejátszás és meghívás az Abbey Road 
stúdióba, ahol visszahallgathattuk a száma-
inkat. 

MEGALAKULÁS ÉVE 2006. 
TAGOK Derzbach Péter (gitár, ének), Pavel 
Portsenko (dob, basszus). 
STÍLUS Alternatív-pszichedelikus-punk-rock. 
HATÁSOK 60-as évek beat, pszichedelikus, 
70-es évek new wave, punk, posztpunk, 90-es 
évek grunge, alternatív, britpop, doom metal, 
2000-es évek alternatív rock. 
KIADÓK Saturday City, Parallel Lines. 
TÖRTÉNET 2006-ban mint The Peter Derzbach 
Band alakultunk, csak az akkori basszusgitá-
rosunk, Dan Gough más nevet szeretett volna, 

gøspel.

de olyat, ami szintén rám utal, így lettünk 
The Buddha Pests. Merthogy Budapesten 
születtem/éltem és az energetikus/punkos/
pszichedelikus hangzásunkra jól reflektált. Dan 
után (aki két évig volt velünk) körülbelül húsz 
dobos és basszeros megfordult a zenekarban. 
Pavel, a mostani dobos 2013-ban csatlakozott, 
egy internetes hirdetésen keresztül. Ő a zene-
kar motorja, és „matematikusa”. Nem meglepő, 
hogy már az első albummegjelenés előtt hatal-
mas erőbedobással dolgozunk a második nagy-
lemezen is. 2010-ben előzenekaroskodtunk 
a 30Y londoni fellépésen. 2012 tavaszán 
és őszén angol-olasz-magyar miniturnét 
tartottunk. 2013-ban előzenekaroskodtunk 
a New York-i Japanther londoni fellépésén. 
2015-ben angol miniturnén voltunk: Manches-
ter, Derby, Sheffield, Wigan, Preston. 2016-
ban előzenekaroskodtunk a Babel londoni 
fellépésén és volt még ezeken kívül körülbelül 
250 londoni pub/club fellépésünk. 

MEGJELENÉSEK I Am a Monkey single (2012), 
Summer Daze  EP (2012). Vanilla Spoon EP 
(2015), ez megjelent vinylen is a Saturday City 
kiadó jóvoltából. 2015-ben jött még ki a Tanker 
single is, ami 2016-ban megjelent a Platform 
Records válogatásalbumán. 2017-ben jön  
a Gala Exile Exists single, plusz ehhez videó is 
és szintén idén érkezik az első album 
KÜLDETÉS Egy utazás a mélyebb rétegek felé. 
JÖVŐKÉP Minél több szám írása, ezáltal az 
önkifejezés tökéletesítése, ebből eredendően 
album-turné, album-turné stb. stb. 
MELLÉKPROJEKTEK Ton Of Feathers. 
SZEXEPIL Uh ... Nem azért kezdtünk el zenélni, 
hogy azt mondjuk a lányoknak „helló, gitáro-
zom egy bandában!” 
LEGNAGYOBB EREDMÉNY, ELISMERÉS 2016-
ban a Tanker bejutott a 2. Magyar Klipszemle 
ötven legjobb videója közé. 

the buddha pests.

MEGALAKULÁS ÉVE 2014. 
TAGOK Beth Anderton-Allen (ének), Chris 
Willsher (producer, billentyűk), és a zenekar 
élő felállásának tagjai: Matyas Csonka (basz-
szus), Darren Maddox (dob), George Conry 
(gitár). 
STÍLUS Alternatív, elektro, dreampop. 
HATÁSOK Daughter, Grimes, Bat For Lashes, 
Fleetwood Mac. 
KIADÓ Még nincs. 
TÖRTÉNET Chris korábbi projektjéből,  
a noise rockos Creatures Of Love-ból nőtt ki  
a GØSPEL, amelynek dalai már sokkal popo-
sabb irányvonalat vettek. Alig pár hónap után 
egy internetes hirdetésnek köszönhetően Beth 
gyönyörű vokáljával még színesebbek lettek 
az addig megírt számok. 2014 nyarán már 
kis is adtuk első kislemezünket, a Disasters 

Globális radarunkon egy magyar tagot (a Recorder egyik londoni tu-
dósítóját, Csonka Mátyást) is soraiban tudó brit zenekar: naná, hogy 
Magyarradaron mutatjuk be az elektronikus dreampopot játszó ígére-
tes GØSPEL-t.

A The Buddha Pests egy félig magyar, félig orosz, Londonban működő 
alternatív, pszichedelikus, artpunkrock-duó. A több mint tíz éve létező 
zenekar az angol fővárosban már számos magyar együttessel koncerte-
zett, jelenleg az első nagylemeze kiadására készül.
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PSYCHOMUTANTS

2017.03.26 @ DÜRER KERT

AZ A38 HAJÓ BEMUTATJA:

Fotó: Zóka-Dani Edit.

ZENEI TEHETSÉGKUTATÓ
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