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Nem csak elektronikus zenészek és blackmetal 
zenekarok vannak Norvégiában, hanem olyan 
remek dalszerző-énekesek is, mint például 
Thomas Dybdahl. Az ő másfél évvel ezelőtti telt-
házas budapesti koncertjéről azt írtuk, hogy 
mivel az általa játszott akusztikus kamarapop 
egyre csak népszerűbb lesz Európában, nem 
sok esélyünk lesz már őt kis klubban látni. 
Azóta valóban szintet lépett, köszönhető ez 
leginkább nagyszerű idei lemezének (The Great 
Plains). Legközelebb már a hajóra sem fogsz 
beférni, használd ki!

9
 MÁJUS 9. / Dürer Kert 

Dune Rats
Belépő: 2500 / 3000 Ft

Szomorú hónap lenne, ha egyszer nem lenne 
deszkázós, füvezős punkkoncert Budapesten, 
szerencsére most sem kell hanyagolnunk  
a nemtörődöm kétakkordos dalokat. Ezúttal 
mondjuk nem Kaliforniából, hanem Ausztráliá-
ból jön az alapanyag, de hát meleg, meg vízpart 
ott is van, szóval csak tudják, mit csinálnak.

5
 MÁJUS 5. / Müszi 

Ceephax Acid Crew
Belépő: 1303 Ft

Két éve kábé minden idők egyik legjobb vide-
óját adta ki a Camelot Chronicles című számá-
hoz a Ceephax Acid Crew néven bélyeget nyaló 
Andy Jenkinson, aki most Galactic Jackson 40. 
születésnapjára érkezik a Müszibe egy olyan 
szettel, hogy tuti leesik rólad a neonszínű 
melegítő.
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 MÁJUS 15. / A38 

Bongzilla
Belépő: 2500 / 3500 Ft

A Bongzillának még a számcímeit sem merjük 
leírni, már attól is beborulhatna a kedves 
olvasó agya, hát még ha meghallja a zenéjüket, 
amely egyszerre a Master Of Reality, az Electric 
Wizard és a Sleep összesűrítve. Ettől aztán 
kinyílik a harmadik szemed!

28
 ÁPRILIS 28 / A38 

Gorilla Biscuits
Belépő: 4900 / 5900 Ft

Az A38 hajó 14, a dallamos hardcore ősatyja, 
a Gorilla Biscuits pedig 30 éves idén, a közös 
ünneplés pedig minden bizonnyal akkora buli 
lesz, hogy jó sokáig bánni fogja, aki kimarad! 
Happy Birthday tuti nem, helyette Start Today 
meg New Direction biztos lesz. 5

 MÁJUS 5. / Corvin Club 

Bicep
Belépő: 1800 / 2000 Ft

Május 5-én mindössze ketten feszíthetik majd 
a karizmaikat büszkén a Corvin Clubban, még-
pedig Andrew Ferguson és Matthew McBriar,  
a Feel My Bicep kiadó alapítói, a house-disco-
funk giccset egy csettintéssel kúllá változtató 
északír Bicep duó.
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 MÁJUS 16. / Dürer Kert 

TsuSiMaMiRe
Belépő: 2000 / 2200 Ft

A japán popzenei tudástágító kurzus, újabb 
fejezet, a Shonen Knife és a Tricot után egy 
újabb gyöngyszem a távol-keleti országból. 
A mindent bele artpunkot játszó csajtrió 
ellenállhatatlan gyermeki naivitással játszik 
a színpadon és ad őrületes koncerteket – tuti 
buli!
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Thomas Dybdahl 
Belépő: 2500 / 3000 Ft

2
 MÁJUS 2. / Dürer Kert  

The Body 
Belépő: 2800 / 3500 Ft

 MÁJUS 9. / Dürer Kert  

Dälek 
Belépő: 2800 / 3500 Ft

Ha lesz ezen a napon kellemes szólópianínó, 
legyen extrém metál is! A The Body úgy merít 
a különböző zsánerekből (drone, sludge, noise, 
industrial), hogy keverésükkel elsőre totál 
befogadhatatlan zenét alkot, de pár perc után 
a hallgató már feladja az önkontrollt és engedi, 
hogy egy teljesen más világba vigye át magá-
val a duó, valahogy úgy, ahogy talán csak  
a Sunn O))) képes még rajtuk kívül.

2
 MÁJUS 2. / MÜPA 

Chilly Gonzales 
Belépő: 3900 – 12 900 Ft

Az ember azt hinné, hogy a zenei világ viselke-
désben igazán rendkívüli figurái még mindig 
a rocksztárok és a rapperek között találhatók, 
ám ez az ember még nem találkozott Chilly 
Gonzales-szel! A kortárs szólózongora és 
kamarazene talán legnagyobb és popzenei kö-
rökben leginkább keresett alakja (lásd Jarvis 
Cockerrel közös friss lemezét) első magyaror-
szági koncertjét adja. Vajon fürdőköpenyben 
fog fellépni

Elsőre szemöldökemelő lehet azt látni, hogy 
egy hiphopformáció az egyik legmenőbb me-
tálkiadónál, a Profound Lore-nál talált otthont, 
de az experimentális, indusztriális hiphop 
úttörőjénél, a Däleknél értelmet nyer a furcsa 
párosítás. Képzeljük el a Shabazz Palaces és  
a Ho99o9 szörnygyermekét és máris megkap-
juk a műfaj egyik örök kísérletezőjét. Élőben 
transzcendentális lesz!

 MÁJUS 12. / A38 
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