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# THE BEANS  
„Olyasmi körülbelül, mint a Ty Segall” – mondták 
magukról a korábbi recorderes Magyarradar-
interjúban, azonban Segallnál biztosan több 
Nirvanát hallgattak, legalábbis dalaikból úgy 
tűnik. Szóval maradjunk inkább annál, hogy aki 
a The Vines-t szerette, ezt a született frontem-
berrel kiálló, izgága zenekart is fogja. 

# GÉZAKÉKAZÉG 
A zenekar, amely már akkor is aktív volt, amikor 
az itt emlegetettek tagjai közül néhányan még 
meg sem születtek. Tavalyi lemezük mégis csu-
pán a második volt, és úgy tűnik a műfajában 
profi, csilingelő, powerpopos gitárpopot játszó 
együttes aktívabb lesz a jövőben. Mi pedig 
ennek nagyon örülünk. 

# GRIZZLY VIBRATIONS 
Ha van olyan város itthon, ahol jogosan lehet 
surfrock zenekart alapítani, akkor az nyilván 
Pécs, a hazai mediterráneum központja, nem? 
Hallgassuk csak meg a Grizzly Vibrations száma-
it és közben képzeljük el magunkat nyáron az 
Orfűi-tó partján sörrel a kezünkben. 

# IVYZ 
A hardrock-garázsrock-rock’n’roll-vonalon mozgó 
fiatal zenekar még érezhetően nagy idoljait 
követi, de nincs ezzel semmi gond, hiszen  
a Guns N’ Roses most egyébként is másodvirág-
zását éli. A fejlődés az új dalaikon egyértelműen 
hallható, és ugyan még így is van hova, de 
érdemes rájuk odafigyelni.

# KAKTUS 
Egyértelműen a legizgalmasabb feltörekvő pécsi 
zenekar. Kortárs sounddal, erősen pszichedeli-
kus, de mégsem szétfolyó, ritmikus, táncolható 
zenéjükkel egyre nagyobb figyelmet kapnak. 
Tavalyi debütáló nagylemezük (Long Play) végig 
egységes, erős megjelenés volt. Tuti befutók.

# KIPU 
Az alternatív rock utánpótlásából az egyik meg-
jegyzendő zenekar, nem véletlenül játszottak 
már többször is a Kiscsillaggal vagy a 30Y-nal. 
Pedig ilyesfajta próbálkozásokból tényleg 
mecseknyi hegyeket lehet felhalmozni, de el kell 
ismerni, hogy a karcosabb Kipu az elmúlt pár 
évben megérett a figyelemre. Hamarosan jön az 
új lemezük.

 Még több Recorder: Facebook.com/Recorder.hu 

Pécs a magyar Manchester, Liverpool, Bristol – ezt már mindenki tudja. Az egy főre 
eső aktív zenekarok száma szinte biztosan itt a legmagasabb az országban, erre az 
idén már másodszor megrendezett Made In Pécs fesztivál is is bizonyíték, ahol egyet-
len nap alatt a város hat klubjában több mint száz helyi zenekar lépett fel. Ilyen 
sokan persze nem lehetnek egyformán jók, de egy focicsapatnyi figyelemre méltó, 
országosan mégis alig ismert zenekart elég könnyen kiválasztottunk közülük. Íme,  
a Recorder által legjobbnak ítélt pécsi kezdőcsapat – néhányukról biztosan hallani 
fogsz még. 

a pécsi kezdő tizenegy.
Feltörekvők, reménységek.

CSADA GERGELY. FOTÓK A ZENEKAROK FACEBOOK-OLDALAI.
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# KUBALIBRE 
Egy másik feltörekvő és helyben már régóta 
kultikus versenyző az alternatív pop-rock 
univerzumából. Szövegközpontú, színesebb 
zenéjük folkos, reggae-s elemekkel egészül ki, 
tipikus fesztiválkedvenc lehet belőlük. Ráadá-
sul a Punnany Massifot követve már meg is 
írták saját Pécs-himnuszukat Made In Pécs 
címmel.

# LÉKKÖR 
Elsőre a Foals ugorhat be a Lékkör dalait 
hallva. A dance-punkból ismerős szikár, 
funkos riffekkel indít a Súlytalan címmel 
megjelent tavalyi kislemez, de van a dalokban 
azért jó adag rádiórockos értelemben vett 
slágerpotenciál is. 
 
 

# SZÓNOK 
Elég kevés anyag lelhető fel a posztrockot 
játszó trióról, de egyre erősebb koncertjeikkel 
már letették a névjegyüket a városban. Csak 
tippelünk, de bizonyára nagy mecseki séták 
ihlették a dalaikat.

# XY FLIES 
Legjobb pillanataiban még az Illést is megidézi 
az Xy Flies. Baromi fiatalok, jólfésültek és ami  
a legfontosabb: nagyon tehetségesek. Egysze-
rűen szép, letisztult harmóniájú dalaikban  
a népdalokat idéző énektémák is feltűnnek.  
Be kell futniuk.

# ZUHATAG 
Az INTU instrumentális, improvizatív utcazené-
je mellett a Zuhatag is Bencsik “Becse” Gergely 
hegedűs nevéhez fűződik. Nem véletlen a név, 
hiszen ezek a posztrockos, posztmetálos dalok 
igazi súllyal bírnak. Annak is érdemes belehall-
gatni, aki nem rajongója a műfajnak. 

 Még több Recorder: Facebook.com/Recorder.hu 
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