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# NAPPALI, Pécs 
 
1. KIRÁLY-NAPPALI Kft., Szép Tamás és Felcser 
Dávid. 
2. 2011. február 25. 
3. Pécs, Király utca 23-25.,  
+36 30 277 07 33, nappalibar@gmail.com 
4. Minden nap: 09:00-03:00-ig. 
5. Teljesen vegyes, bluestól a jazzen át  
a hiphopig mindenféle underground zenét – és 
ezek nagyjából egyenlő arányban oszlanak 

meg. Az elmúlt 2-3 évadban évente átlagosan 
4-5  külföldi előadó lépett fel. 
6. 200 fő. 
7. 1. 
8. Van, terasz a sétálóutcában. 
9. A koncertteremben komplett hangosítás és 
fénytechnika, igény szerint hangtechnikus, 
felszerelt dj-pult. 
10. Öltözőt, zuhanyzási és pihenési lehetősé-
get biztosítanak. 
11. 1. 

12. 2. 
13. Szükség esetén szállás a klub fölötti Nap 
Hostelben. 
14. Körülbelül 80. 
15. Körülbelül 40. 
16. Margaret Island, 2016. február 5. 
17. Nagyjából a koncertek fele fut teltházzal. 
18. Döntően ingyenesek a koncertek, kizárólag 
a Cseh Tamás Program által támogatott kon-
certek esetében van egységesen 200 forintos 
belépő. 

# PÉCSI EST CAFÉ, Pécs 
 
1. Est Café Kft. 
2. 2009. február. 
3. Pécs, Rákóczi út 46., info@pecsiestcafe.hu, 
www.pecsiestcafe.hu. 
4. Sze/Cs/P/Szo: 20:00-05:00. 

5. Szinte mindenféle stílust, gyakoriságát 
tekintve jellemzően az alábbi sorrendben: pop, 
rock, alternatív, metál, hiphop, punk, elektro-
nikus, jazz, blues, illetve ezek különböző oldal- 
és vadhajtásai. 
6. 450 fő. 
7. Egy légtérben, de két fő részre tagolt  
a vendégtér. A klub fő része a koncertterem 
a színpaddal, a másik egy kicsit nyugodtabb, 
beszélgetős zóna. 
8. A bejárat előtt szabadtéri dohányzó és 
terasz található. 
9. Teljes körű hang-, fény- és vizuáltechnikai 
parkkal rendelkezik a klub. Saját bevallásuk 
szerint menthetetlen hangzásőrültek vezetik  
a klubot, ezért – minden észszerű magyarázat 
nélkül is – folyamatosan fejlesztgetik a tech-
nikai parkot. 

10. Teljesen felszerelt, közvetlenül a színpad 
mögött elkülönített, mosdóval, zuhanyzóval és 
pihenőrésszel ellátott backstage áll a zeneka-
rok rendelkezésére. 
11. 3. 
12. 4 női, 4 férfi. 
13. Hang- és képrögzítési lehetőség, wifi, 
parkoló, ruhatár, szendvicsbár. 
14. 109. 
15. 27 (az első negyedévben). 
16. Rengeteg volt. A legemlékezetesebb talán 
az első igazi teltház volt a klub vezetői szerint, 
ami 2009 végén egy Cseh Tamás-emlékest 
alkalmával történt. Minden jelentősebb pécsi 
előadó jelen volt. 
17. Kb. 8-10. 
18. 1500-2000 Ft. 

Sorozatunkban hazai és nemhazai klubokat mutatunk be, köztük legendásakat és vi-
szonylag újakat, olyanokat, amelyeket, manapság gyakran emlegetnek interjúkban  
a zenészek a legjobbak között és olyanokat, amiket mi ajánlunk meglátogatásra. Akár 
zenész, akár zenehallgató vagy, most megtudhatod, mire számíthatsz ezeken a helyeken.

klubkörkép (2. rész).
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Tulajdonosa / üzemeltetője
Mióta létezik?
Címe / elérhetőségei
Általános nyitva tartása
Milyen stílusokat képvisel?
Befogadóképessége
Termeinek száma
Kerthelyisége van?
Technikai felszereltsége
Backstage felszereltsége
Pultok száma
Mellékhelyiségek száma
Egyéb szolgáltatásai
Hány koncert/rendezvény volt 2016-ban?
Hány koncert/rendezvény várható 2017 
tavaszi szezonjában?
Legsikeresebb koncertjei
Teltházas koncertek száma/évad
Jellemző jegyárak

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15. 

16.
17.
18.
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# SZENES, Pécs 
 
1. A Pécsi Tudományegyetem tulajdonában 
áll, az üzemeltetés joga pedig Maláta Food Kft. 
kezében van, a klubvezető, programkoordiná-
tor: Kirschner Petra. 
2. Az 1970-es években már voltak koncertek  
a klubban. 
3. 7624 Pécs, Pacsirta utca 2., +36203799397, 
szenes.pecs@gmail.com, Facebook.com/
szenesklub. 
4. Hétköznap 9-17, rendezvények esetén ezen 
felül 20-04.  
5. Alapvetően az élőzenei vonalra épül a line-
up, a Szenesben több mint 40 éves története 
során számos topprodukció megfordult. Az 
elmúlt időszakban főként a magyar alternatív, 
undergorund előadók kapnak hangsúlyt, ezen 
túl fontosnak tartják a pécsi kezdő zenekarok 
támogatását, fellépési lehetőségek biztosítá-
sát számukra. 
6. 350 fő. 
7. Egy büfé és egy koncertterem, ami a büféből 
nyílik. 
8. A bejárat mellett találhatóak fedett pavilonok, 
továbbá a klub melletti botanikus kertben egy 
terasz, melyet kültéri rendezvények esetén 
használnak, “Szenes Terasz” becenévvel. 

9. Saját RCF hangrendszer és fényrendszer.   
10. Öltöző, pihenő helyiség. 
11. Egy 5 méteres pult áll rendelkezésre  
a büfében. 
12. 1-1 külön női és férfi mosdó. 
13. Hotdog-árusítás a kinti terasznál, 
zsíroskenyér, egyéb harapnivaló a pultban. 
14. 22. 
15. 9. 
16. 2016 őszi szezonnyitó buliján, a Middlemist 
Red és a Kaktus koncertjein annyi néző volt, 
mint amennyi már majdnem egy évtizede nem. 

17. A régi időkből csak néhány: Kispál és  
a Borz első koncertje, 1987, 30y – Csészényi 
tér lemezbemutató, 2006, Punnany Massif – 
Shen Kick lemezbemutató, 2010. Az elmúlt 1-2 
évből: Junkie Jack Flash, Kistehén – 2015 ősz, 
Fran Palermo, Bérczesi Robi – 2016. tavasz, 
Middlemist Red, Biorobot – 2016. ősz. 
18. Bölcsészeknek 300 Ft, egyetemistáknak 
500 Ft, külsősöknek pedig 800 Ft a jegyár, 
fixen. 
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