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E-mail: iroda@szabadter.hu

A programjegy tartalmazza: a MAHART hajós transzfert,T
egy welcome italt, a koncertet és a víztoronylátogatást. 

A Jazzy-különjárat menetrendje: Vigadó tér (5-ös kikötő) indulás 18:45,
Ba� hyány tér (2-es kikötő) 18:55, Szent István park (1-es kikötő) 19:10,

Szabadtéri Színpad és Víztorony érkezés 19:20.

Visszaút indulás: Szabadtéri Színpad és Víztorony 22:30,
Szent István park 1. 22:40, Ba� hyány tér 2. 22:55, Vigadó tér 5. 23:00

Júliusi változások: www.mahartpassnave.hu

BALÁZS ELEMÉR
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augusztus 18. 20:00
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Tavaly a hazai lemezkiadókat mutattuk be többrészes sorozatban, idén a magyar 
koncertszervezőcégekről, promóterekről készítünk pillanatképet. „A dolgok állá-
sa” a koncert- és partiszakma felől nézve – első fejezet, három régi motorossal. 

a bookolás szépsége.

A cég neve. 
Alapítás éve. 
Alapító, cégvezető. 
A lefedett műfajok, a lefedett rendezvénytípusok és rendezvényméretek. 
Évi átlagos buliszám (magyar/külföldi arány). 
A cég 2017-es tervei. 
Booking, amire a legbüszkébbek. 
Az eddigi legsikeresebb esemény. 
Hitvallás. 
Célok. 
Miért éri meg koncertszervező, partiszervező céget működtetni? Mi motiválja, mi hajtja a céget? 
A hazai promóterszakma értékei, sajátosságai, hiányosságai.
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1. TRAFÓ KORTÁRS MŰVÉSZETEK HÁZA. 
2. 1998. 
3. Szabó György. 
4. Minden, ami kortárs: koncert, tánc, színház, 
újcirkusz, kiállítás. 
5. Húsz koncert évente. 
6. Harjinde Pal Singh (indiai klasszikus zene), 
UH Fest 2017, Fela Kuti-emlékkoncert, Thomas 
de Pourquery and Supersonic. 
7. Dean Blunt, Jenny Hval, Meredith Monk. 
8. Dean Blunt. 
9. A Trafó indulása óta kialakított egy rend-
kívül eklektikus, mégis jól körülhatárolható 
zenei profilt a koncertek tekintetében. Nincs 
stílusbeli megkötés, minden, ami kortárs, 
érdekes-újszerű és aktuális, valamint meg-
felelően elhelyezhető a Trafó intim színházi 

terében, az támogatandó. Az e profil mellett 
való elköteleződés kiemelten fontos, hiszen 
a hazai zenei piac egyre jobban telítődik és 
kommercializálódik.  
10. A továbbiakban is kiemelt cél a több éves 
múlttal rendelkező, nagy sikerű sorozatok és 
irányok folytatása: autentikus tradicionális 
zene, kortárs fiatal generációs jazz, modern 
elektronikus zene, kísérleti elektronikus zene, 
újító magyar popzene, kortárs zene.  
11. A Trafó fővárosi fenntartású nonprofit intéz-
mény, elsődleges célja a kortárs kultúra minél 
szélesebb körű terjesztése 
12. A profitorientált szereplőkön feltételezhe-
tően akkora a pénzügyi kényszer, hogy csak 
nagyon ritkán tudnak értékes dolgokat elhozni, 
az állami támogatású intézményeknél ehhez 

képest valamivel több érde-
kes dolog történik, de a nagy 
költségvetésű fesztiválok 
esetében elég lehangoló 
az összefogó művészeti koncepció teljes 
hiánya, sokkal inkább jellemző a közpénzek 
elköltésére való ekoncentrálás. Ezekhez a 
költségvetésekhez képest nevetséges pén-
zekből működnek a legjobb alulról szerveződő 
underground fesztiválok itthon, amik sokkal 
inkább az előítéletektől mentes befogadásra 
és nyitottságra tanítanak, minthogy a piac 
krémjét tálalják ízlésesen az arra éhes nagy-
érdeműnek. Biztató a sok egyestés program 
a fővárosban, sokszor nehéz eldönteni, mit 
válasszon az ember, akkora  
a kínálat.

1. BLADERUNNAZ. 
2. 1999. 
3. Erdősi Gábor, Valdinger Gábor (alapítók: 
Athoz, Bal, Laz, Safair). 
4. Stílusok: drum & bass, dubstep, uk garage, 
bass music, grime, hiphop. Klubshow-k, aréna 
partyk, szabadtéri rendezvények, fesztiválok 
kétszáztól több ezer főig. 
5. 50-60 buli, nagyjából a fele külföldi fellé-
pővel. 
6. Szeretnénk folytatni jelenleg futó, aktu-
ális sorozatainkat (Bladerunnaz, Budapest 
Jungle, Friday, Therapy Sessions, Starlight 
Entertainment, Pesti Műszak, Drum Club, 
TEST), valamint a tavaly elindult YouTube-
interjúsorozatunkat (BLZTV) és ennek dj-mixe-
ket sugárzó élő adásait.  
7. Sok előadó első magyarországi (Chase  

& Status, Pendulum zenekari felállás, Calibre, 
DJ Spinn, Jackmaster, Dixon, Swayzak, Flava 
D, Mala, Kahn, Scuba, DJ EZ, Oneman, Dusky, 
Wookie, MJ Cole, Ben UFO, Girl Unit, Julio 
Bashmore, Breach, Tokimonsta, edIT és a Glitch 
Mob, Mike Patton Quartet, Mos Def, Andy C) 
vagy nemzetközi (DJ Fresh, Kemal, Limewax) 
debütálása fűződik a nevünkhöz. De ennyi 
évet és bulit lehetetlen röviden összefoglalni.  
8. Ebből szerencsére volt jónéhány... 
Pendulum @ Studio, Therapy Sessions  
@ Studio, Andy C @ Complex, Ed Rush & Matrix 
@ Complex, a Mokka Cukás bulik (Fields Of 
Joy-ok), Noisia Invites-bulik, Blackout-klub-
estek, tavaly a húszéves magyar dnb-buli az 
Akváriumban, Bladerunnaz Welcomes @ SYMA, 
Budapest Bass Music-bulik a Corvintetőn.  
9. Nemzetközi minőség, magyar jegyárakkal.  

10. Minél több régi és új 
kedvencet bemutatni a hazai 
közönségnek, továbbra is.  
11. Ha valaki önállóan bulikat 
szervez külsősként különbö-
ző helyszíneken, akkor nagy valószínűséggel 
rájön, hogy ebben a formában nem éri meg 
anyagilag. Viszont a legtöbb szervezőt az 
anyagi vonzat mellett/helyett hajtja a „szent 
őrület”, hogy olyan produkciókat mutasson be 
a közönségnek, amiket ő szeret, vagy amiről 
úgy gondolja, hogy érdemes Magyarországon 
megcsinálni, mert van vagy lesz közönsége, 
várják a rajongók.  
12. A független hazai promóterek varázslók. 
Igyekeznek egy nagyon barátságtalan piaci 
környezetben a lehető legtöbbet nyújtani  
a hazai pénztárcáknak legelfogadhatóbb áron. 

Magyar koncertszervezők, promóterek 
2017-ben (1. rész).

Minden megkérdezett promóternek, szervezőcégnek az alábbi kérdéseket tettük fel:
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A legtöbben azok közül, akik évek óta jelen 
vannak, profin végzik a dolgukat, szerencsére 
kevés az átverés a fellépőkkel vagy a közön-
séggel szemben. A problémák inkább a gaz-
dasági környezetből (kevés jut szórakozásra 

a magyar fizetésekből, egyre kevesebb fiatal, 
magas áfa, Artisjus és egyéb megfizetendő 
tizedek, elektronikus zenével kapcsolatos 
hátrányos megkülönböztetés támogatásoknál 
stb.), a szponzorációs kultúra sajátosságaiból 

(pénzt csak megarendezvények, fesztiválok 
és haverok kaphatnak), valamint a médiafelü-
letek (egyes irányzatok totális ignorálása az 
így is kevés zenei sajtótermékben) hiányából 
fakadnak.

1. A38 NONPROFIT KFT. 
2. 2003.  
3. Bognár Attila (alapító), Nováczki Éva (cég-
vezető), akik bookolnak: Bende Zsuzsanna 
(vezető programszerező), Soós Balázs, Tóth 
Gábor (elektronika), Bali Dávid. 
4. Artisztikus popzene, pszichedelikus rock-
zene, a metal különböző alműfajai, hardcore/
punk, hiphop és trap, basszuszene, synthwave, 
jazz, kortárs komolyzene, kísérleti zajzene, 
singer-songwriterek, folklór és világzene, 
120-tól 1350 főig, ha nem az A38 Hajón kerül 
megrendezésre az esemény. Ezen kívül kor-
társ képzőművészeti kiállítások, filmvetítések, 
színházi és kortárstánc-előadások, könyvbe-
mutatók jellemzik programkínálatunkat. 
5. 6-700 koncert/party, amiből átlagosan 300 
magyar és 300–400 külföldi az A38 Hajón és 
több budapesti helyszínen (Akvárium NagyHall, 
Barba Negra Music Club, Dürer Kert, Gozsdu 
Manó Klub, valamint Millenáris és Petőfi Csar-
nok), amiből évi 250 koncertfilmet rögzítünk. 
6. Stabil működés és fenntartható növekedés, 
YouTube-archívum kiterjesztése. 
7. St. Vincent, Maceo Parker, Mac DeMarco, 
Eagles of Death Metal, Tycho, Agnes Obel, 

Gorilla Biscuits, Fink, Victor Wooten, M83, 
Jane Birkin, Rodrigo y Gabriela, Einstürzende 
Neubauten, Ólafur Arnalds, Yann Tiersen, 
Editors, Peter Hook & the Light, Parov Stelar, 
Camille, John Cale, SWANS, Kensington, 
Fishbone, Benjamin Clementine, Natacha 
Atlas, Clutch, Crystal Castles, Frank London, 
Selah Sue, Balthazar, Billy Talent, Walk Off The 
Earth, The Naked And Famous, Crystal Fighters. 
Hazai bookingból az Európa Kiadó 2004-es 
újjalakulása, a Kispál-antológiakoncertek, 
Orszáczky Jackie koncertje, Víg Mihály Sátán-
tangó- és Werckmeister-koncertjei, az Amorf 
Ördögök újjáalakulása. 
8. Pénzügyi szempontból a The Sisters Of 
Mercy duplakoncertje, szakmai sikerként Ben-
jamin Clementine és St. Vincent koncertjei ki-
emelendők, az első Parov Stelar-klubkoncertek 
mellett. 
9. Színes, vibráló helynek lenni egy színes, 
vibráló városban. 
10. Nemzetközileg jegyzett programkínálatot 
fenntartani, és beférni minden Magyarországot 
elkerülni szándékozó routingba. 
11. A legnagyobb motiváció a megújuló közön-
séggel együtt való létezés: az A38 targetált 

célcsoportja programonként más 
és más, emiatt folyamatos inputot 
is igényel az, hogy követhessük  
a zajló nemzetközi tendenciákat, és szeret-
nénk, ha ennek lenne edukatív háttere is 

– mikor zenészek néznek meg nemzetközileg 
látható zenekarokat és inspirálódnak, az a 
saját tehetséggondozásunk alapjául is szolgál. 
12. A világválság utáni átrendeződésben 
minden magyarországi és fővárosi promóter 
saját arculatra törekedett, amivel folyama-
tosan megtartható, bővíthető közönséget 
célozhat meg. Ezzel szemben az A38-nak piaci 
értelemben konkurenciája minden promóter, 
klub vagy áthaladó forgalmú kulturális egység. 
Emiatt a lehető legnagyobb változatosságra 
kell törekednünk, hogy folyamatosan megújul-
hassunk: ez mindenképp érték, hiszen az erős 
konkurencia erősíti a jelenlét szükségességét 
is. Sajátosság emiatt a centralizáltság hiánya – 
a nyugat-európai piaccal szemben még mindig 
vadhajtásokkal teli mezőnek tűnünk a na-
gyobb ügynökségek számára, és az egymásra 
licitáló konkurensek növelik egy produkció 
piaci igényét is. Így ami hiányosság, az jófor-
mán csak (nem-)kommunikációból ered.  


