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Első zEnEi Emlék 
Az egyetlen zene, ami elérhető volt számomra 
gyerekkoromban, az anyukám Beach Boys-
lemezgyűjteménye volt. Ötéves korom körül 
megállás nélkül hallgattam ezeket. Ezután 
viszont többé már nem voltam képes meghall-
gatni őket, egyszerűen kiégtek bennem  
a dalaik. Egy hónapja láttam Brian Wilsont 
koncerten és ezek a dalok elképesztően szól-
tak annyi év után.

Első lEmEz, amit saját pénzből vEttél 
Pontosan emlékszem az első saját pénzből 
vett lemezemre, egy progrocklemez volt, a Be 
Bop Deluxe-tól az Axe Victim 1 , amit 2.99 dol-
lárért vettem egy akciós kosárból. Azt a lemezt 
is folyamatosan hallgattam.

zEnE, ami zEnélésRE inspiRált 
1990 körül volt egy nagyon pezsgő zenei 
színtér New Yorkban, középpontjában a csütör-
tökönkénti Giant Step-partikkal (a sorozatból 
lemezkiadó is kinőtt, a jazzes hiphop és az acid 
jazz New York-i meghatározó intézménye lett – 
a szerk.). Jazz, funk, soul, hiphop fúziója szólt, 
számos underground lemezcég jött onnan. Én 
dj-ként azt gondoltam, hogy tudnék ilyen zenét 
alkotni, így létrehoztam egy Exodus Quartet 
nevű projektet. Kiadtunk néhány kislemezt, 
12”-et, egy albumot és szerepeltünk számos 
válogatáson. Ekkor úgy éreztem, hogy ezután 
bármilyen sikerem is lesz a zenében, az már 
csak hab lesz a tortán. (Hilton aztán Rob 
Garzával 1995-ben, Washingtonban alapította 
meg a Thievery Corporationt, amivel nagyon 
sikeres lett – a szerk.)

mEghatáRozó koncERtélmény 
Két washingtoni hardcore-zenekar, a Minor 
Threat és a Bad Brains játszott együtt  
a helyi 9:30 nevű klubban. Azelőtt soha  
nem tapasztaltam annyi erőt a zenében. És  
a zenészek a szülővárosomból származtak és 

csak egy-két évvel voltak idősebbek nálam! 
Meg voltam babonázva.

hatások az indulásakoR 
Szó szerint minden. Mivel a Thievery Corpora-
tion nem hagyományos zenekar, hanem egy 
producerduó, megvan a szabadságunk, hogy 
bármilyen irányba elkalandozzunk. És ezt is 
tesszük. Már a kezdetektől a zenei horizontunk 
része volt a legkülönfélébb elektronikus zenék, 
a spacerock, a jazz, a bossa nova, a dub,  
a reggae, az afrobeat, az indiai hangzások, 
bármi és minden.

hatások a the Temple Of I & I című idEi új 
albumnál 
Tényleg fogalmam sincs arról, hogy honnan 
és milyen inspiráció fog érkezni bármely adott 
pillanatban. Olyan az agyam, mint egy felvevős 
magnó, amiben annyi ütemet, dallamot, ötletet 
tároltam el az évek során, hogy azok bárikor 
kibuggyanhatnak a stúdióban. Mostanság 
leggyakrabban késő hatvanas évekbeli jamai-
cai rocksteadyt hallgatok. 

kEdvEnc pop/RocklEmEz 
Megosztott első hely a Clash két albuma 
között: The Clash (1977), London Calling 
(1979). 2

kEdvEnc soul/funklEmEz 
Marvin Gaye: What’s Going On (1971). 3

kEdvEnc hiphopszám 
Eric B. & Rakim: Paid In Full (1987). 4

kEdvEnc Exotica album 
Les Baxter: Que Mango! (1970). 5

kEdvEnc latin album 
Pucho And The Latin Soul Brothers: Saffron And 
Soul (1967).

kEdvEnc dub album 
King Tubby Meets Roots Radics: Dangerous Dub 
(1981).

kEdvEnc downtEmpo album 
Thievery Corporation: Saudade (2014).

mindEn idők lEgjobb lEmEzE 
Ez is Marvin Gaye: What’s Going On (1971).

lEmEzgyűjtEményEd számodRa lEgéRté-
kEsEbb daRabjai 
Mod Fun: I Am With You 7” (1984), Prince 
Buster: Shaking Up Orange Street 7” (1967), 
Chanelle: One Man 12” (1989).

olyan zEnE, ami nagyon Elüt a stílusodtól, 
mégis nagyon szEREtEd 
Minden George Michaeltől és Boy George-tól.

zEnE, amitől boldog lEszEl 
The Jamtől a Town Called Malice című szám.

kEdvEnc hEaRtbREak dal 
The Impression: My Deceiving Heart (1969).

kEdvEnc szombat Esti bulizEnE 
Tenor Saw digital dancehallja, a I Got To Be 
There 1985-ből.

kEdvEnc vasáRnap REggEli pihEnős zEnE 
The Velvet Underground: Sunday Morning.

kEdvEnc fRiss, idEi dal 
Paul Weller: Long Long Road.

kEdvEnc nyáRi zEnE 
Mostanában nagyon odavagyok a hetvenes 
évekbeli eredeti hiphopért. T-Ski Valley, Sugar 
Hill Records-lemezek. Annyira ártatlanok és 
jókedvre derítőek! 

Thievery Corporation.

A kilencvenes évek közepére lelassult, mindent vegyítő downtempo műfaj koronázatlan királyainak, 
a Thievery Corporation duónak idén jelent meg a nyolcadik stúdiólemeze, amelynek novo dubos nyári 
szünidőzenéje júniusban a Budapest Parkban is megszólalt. A páros egyik fele, Eric Hilton (a képen 
balra) betekintést nyújtott szupereklektikus lemeztáskájába.

eric hilton.
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fesztivál

# lOve InTernaTIOnal 
időpont: június 28 - július 5. 
helyszín: Tisno, Horvátország 
jegyár: bérlet 125 font (kb. 43.700 
Ft) + szállás, napijegyek 15 és 40 font 
(5300 és 14.000 Ft) között 
 
2006-ban Nick Colgan feleségével és két barátjukkal rendezte meg 
az első Garden fesztivált, ami útjára indította a horvát tengerpartot 
elárasztó – nagyrészt britek által szervezett – elektronikus bulifesztek 
sorát. A Gardennél egyedibb, hangulatosabb azonban egyik sem lett, 
Colganék viszont két éve a tizedik kiadással lehúzták a rolót, hogy 
fesztiválbrandként folytassák tovább. Idén Tisno városa mellett nagyjá-
ból az egész szezont és térséget lefedik a hozzájuk köthető események-
kel, amelyek közül a Soundwave-et már többször dicsértük, úgyhogy 
legyen most itt helyette egy igazi nyárindító program. Az eredeti Garden 
inkább lazulós, homokban fetrengős hangulatát tovább vivő Love Inter-
national szokás szerint az angol klubélet krémjét sorakoztatja fel  
a line-upban (Ben UFO, Black Madonna, Leon Vynehall), de itt lesz  
a garage és a house egyik elindítója és legendája, Tony Humphries is. 
 
# pOhOda fesTIval 
időpont: július 6-8. 
helyszín: Trencsén, Szlovákia 
jegyár: bérlet 99 euró (kb. 31.000 Ft) 
kempinggel együtt 
 
Az egyik betonbiztos pont a feszti-
válajánlónkban. Évek óta dicsérjük 
már a szervezőket és idén sincs 
okunk máshogy tenni. Ugyan pár 
hónapja még úgy tűnt, talán kevésbé lesz izgalmas az idei line-up, mint 
az eddigiek, azért a végére csak sikerült olyan névsort összehozni, amin 
innen, a fesztiválok országából egy igazi zenerajongó csak ámulhat és 
álmodozhat. Az indie-pop-r&b csúcsán trónoló Solange, a még mindig 
húzónév M.I.A., az év egyik legjobb lemezével debütáló Les Amazones 
d’Afrique, suttyó angol (poszt)punk (Sleaford Mods, Idles), aktuális 
klasszikusok (Mark Lanegan, Thurston Moore), aktuális feltörekvők 
(Princess Nokia, Alice Phoebe Lou), az elektronikus zene megkerül-
hetetlen alakjai (Squarepusher, Machinedrum) és főképp a idei nagy 
shoegaze-visszatérők (Slowdive, The Jesus & Mary Chain). Mindez 
nagyon kedvezményesen.

# TaurOn nOwa muzyka 
időpont: július 6-9. 
helyszín: Katowice, Lengyelország 
jegyár: háromnapos bérlet 330 zloty  
(kb. 24.000 Ft), kemping 40 zloty

Katowice régóta bizonyítja, hogy pezsgő kulturális élettel bír, hiszen az 
OFF mellett a Tauron is régi szereplője a régiós fesztiválkínálatnak, és 
ahogy előbbi az alternatív gitárzenék, utóbbi az elektronikus szcéna  
legjobbjait hozza el évről évre. Sajnos idén előbbre hozták, így pont ütkö-
zik a Pohodával, de az elektronika szerelmeseinek inkább ezt ajánljuk.  
A húzónév idén Róisín Murphy, de a Hercules & Love Affair, a Cinematic 
 Orchestra, Shackleton vagy épp Kenny Larkin sem minden nap látható 
errefelé. A szervezők mostanában az elektronikus zenén túlról is próbál-
nak előadókat bookolni, ennek eredményeképp Cat Power is a line-upot 
erősíti.

# Creepy Teepee 
időpont: július 7-9. 
helyszín: Kutná Hora, Csehország 
jegyár: háromnapos bérlet 1491 cseh 
korona (kb. 18.000 Ft)

„Kortárs független zenei fesztivál” – a Creepy Teepee által írt szlogennél 
találóbban nem lehetne megfogalmazni ennek az eseménynek a lénye-
gét, ami immár kilenc éve hasonlóan zajlik. A világörökségi Kutná Hora 
városkájában megrendezett fesztivál nemcsak ezért egyedi, de érez-
hetően nem akar sokkal nagyobbra nőni, mint azt a jellegéből adódóan 
arcvesztés nélkül meg tudná tenni. Idén is nagyon baráti áron tényleg  
a legfrissebb, blogokon pörgő, underground körökben izgalmat keltő elő-
adók fognak fellépni, akik közül Mykki Bianco és Princess Nokia emelhe-
tők ki, mint „húzónevek”, de talán itt felesleges is ezzel bajlódni. 

# dOur fesTIval 
időpont: július 12-16. 
helyszín: Shaint-Gislain, Belgium 
jegyár: bérlet 155 euró (kb. 48.000 Ft) + 
kemping 15 euróért

Ajánlunk egy igazi nagyágyút is, ami kicsit drágább ugyan, és messzebb 
is van, de még a majdnem naponta közlekedő olcsó fapadossal együtt 
sem haladja meg a Sound vagy Sziget árait. Line-upban cserébe jóval 

csada gERgEly.

Tombol a nyár, válassz hozzá külföldi fesztiválélményt! Ahogyan korábban mindig, 
úgy ezúttal is a régióban lévő (plusz könnyen elérhető) eseményekre fókuszálunk, 
amelyeken elsősorban a fellépők névsorának értéke és a jegyár jó aránya érdekel 
minket, minden más sokadlagos. Jellemző trend, hogy a programok egyre inkább júli-
usban összpontosulnak – több, eddig augusztusi feszt is korábbra került. 

vakáció feszt zenével.
Júniusi-júliusi fesztiválok a közelben.
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fesztivál

nagyobb a különbség. Egy alapból nagyon erős elektronikus mezőny 
mellett (Justice, Machinedrum, The Gaslamp Killer, Roman Flügel, Nina 
Kraviz, Christian Löffler stb.) találni legendákat és aktuális menőségeket 
a hiphop világából (a De La Soul egy nagyzenekarral, Nas, Talib Kweli,  
Young Fathers és Earl Sweatshirt), néhányat napjaink legizgalmasabb 
pop- és r&b-produkciói közül (Nao, Solange, Metronomy, Kaytranada, 
Phoenix), egy-két igazi közönségcsalogató előadót (M.I.A., Die 
Antwoord) és több, mint korrekt gitárorientált fellépőket (Kevin Morby, 
Hanni El Khatib, The Kills, Blonde Redhead, Timber Timbre).

# melT! fesTIval 
időpont: július 14-16. 
helyszín: Ferropolis, Németország 
jegyár: bérlet kempinggel együtt 140 euró (kb. 
43.500 Ft), napijegyek 59 euróért (kb. 18.000 Ft)

Ha a Dour helyett egy másik nagyobb fesztiválra szeretne valaki menni, 
de továbbra is a zene érdekli elsősorban, akkor a Melt! jó alternatíva le-
het. Ugyan ez sincs túl közel, de egy Budapest-Berlin oda-vissza fapados 
maximum 60 euróból megvan, onnan pedig közvetlen shuttle busszal 
lehet a fesztiválra eljutni. Az összköltségért pedig egy fokkal kevésbé 
sokszínű, de azért aktuális line-upot kapunk, amelyben megfér egymás 
mellett Fatboy Slim és Kamasi Washington, a Die Antwoord és a Warpaint, 
vagy Richie Hawtin és Sampha. De itt is lesz például NAO, M.I.A., Phoenix, 
The Kills, sőt még a Sylvan Essót is láthatjuk élőben. Rajtuk kívül pedig 
tengernyi ismertebb és kevésbé ismert producert, dj-t.

# COlOurs Of OsTrava 
időpont: július 19-22. 
helyszín: Ostrava, Csehország 
jegyár: bérlet 113 euró (kb. 35.000 Ft) + kemping  
18 euróért, napijegyek 78 euróért (kb. 24.000 Ft)

Az eddigiekhez képest valamivel drágább, de összességében még min-
dig kiemelkedő fesztivál Ostrava egykori fémfeldolgozó üzemének terü-
letén. Vállaltan eklektikus line-upja a világzenétől (The Very Best, Leyla 
McCalla & Band, XIXA, Dudu Tassa & The Kuwaits, Sam Lee), a jazzen át 
(Donny McCaslin Group, Melt Yourself Down) az elektronikáig (Justice, 
Machinedrum, Extrawelt, Christian Löffler) terjed. És persze az indie-
pop-rock világa mellett (Michael Kiwanuka, alt-J, Laura Mvula, Benjamin 
Clementine) egy-két világsztár is becsúszik (Jamiroquai, Norah Jones), 
plusz a régióban egyedüliként a visszatért Midnight Oil.

# sIren fesTIval 
időpont: július 27-30. 
helyszín: Vasto, Olaszország 
jegyár: bérlet 60 euró (kb. 18.500 Ft), 
napijegyek 40 euróért (kb. 12.500 Ft)

Az eljutás az olasz tengerpart bármely 
pontjára azért főszezonban nem a 
legolcsóbb kör, de mondjuk egy Bari-
Budapest oda-vissza járat még ilyenkor 
is egész jó áron kijön. Onnan pedig csak egy bő két órás vonatút Vasto 
kisvárosa, ahol idén újra megrendezik a Siren fesztivált, mi pedig újra 
melegen ajánljuk azt. A Siren nem a méretével, inkább a mértékletes-
ségével és a különleges line-uppal emelkedik ki a többiek közül. A négy 
napból eddig a két utolsó programja ismert, és pont a laza ejtőzéshez 
megfelelő mennyiségű, napi négy-öt izgalmas fellépőt tartalmaz. Az un-
derground, alternatív univerzum egyik örök nagysága, a Cabaret Voltaire, 
az idén visszatérő egyedi hangú Arab Strap, a kritikusok kedvence Jenny 
Hval, a tökéletes tengerparti zenét játszó, szörfös garázsrock-gigász 
Allah Las és az angol urbánus melankólia királya, Ghostpoet mellett Lucy 
Rose, Trentemøller és Apparat az eddig bejelentett húzónevek.   
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A szerző halála – ez Roland Barthes francia 
irodalomteoretikus, filozófus stb. egyik legfőbb 
esszéjének címe és legfontosabb gondolatá-
nak lényege. Nagyon durva leegyszerűsítés-
ben a mű és az alkotó különbözősége mellett 
érvel, azt mondja, hogy ha az író elkezd írni, 

akkor az írás során a szerző belép saját halá-
lába. Mindegy, hogy milyen ember ő, személy-
azonossága feloldódik a műben, nem lehet vele 
azonos. A népszerű gondolat transzformálható 
a többi művészetre is, így némi túlzással  
a popzenére is. Legyen bármilyen ember az al-
kotó, az általa létrehozott alkotás önmagában 
értelmezhető, élvezhető. Igaz, az már nehe-
zítés a kissé sántikáló összevetésben, hogy 
a zenében az alkotó egy élő előadás során 
sokkal gyakrabban és inkább fizikai kapcsolat-
ban marad alkotásával. Ott áll a néző előtt,  
a száján keresztül távoznak a kiénekelt szavak, 
sokkal nehezebb elvonatkoztatni a személytől, 
mint amikor kellő fizikai távolságból, egy 
préselt lemezen, azaz egy tárgyon keresztül 
érintkezünk a létrehozott művel (ahogy az 
író és a könyv esetében is). Plusz a popzene – 
majdnem minden más művészeti ágnál (azt 
most hagyjuk, hogy művészet-e) – sokkal 
közvetlenebb és többnyire erősebb érzelmi 
állapotokat idéz elő, a rajongás legtöbbször 
fontos összetevője a befogadás folyamatának. 

Ettől függetlenül a jelenség – akár az irodalom-
ban, akár a popzenében, akár más területeken 

– jól ismert. Kiderül valakiről, hogy szélsőséges 
nézeteket vall, azonnal jelentős számú ember 
értékeli át addigi kapcsolatát vele, és aztán 
vérmérséklettől – „a szerző halálának” elfoga-
dásától – függően, leginkább a műveivel is.  
A popzenében végképp nem kell messzire men-
ni példákért: Michael Jackson gyerekmolesz-
tálási ügyei után simán félresiklott karrierje, 
még ha egyetlen bíróság sem mondta ki bű-
nösségét. Amikor a Lostprophets énekeséről 
bebizonyosodott, hogy igazak rá a gyer- 
mekpornó és erőszak súlyos vádjai, a rajongók 
egy jó része egyből arról posztolt, hogy eléget-
te, kidobta a zenekar lemezeit. Amikor néhány 
éve az agyondicsért albumot kiadó Sun Kil 
Moon, azaz Mark Kozelek látszólag teljesen 
értelmetlenül szívatta a szintén népszerű 
The War On Drugs zenekart, hirtelen sokan 
seggfejnek kezdték nevezni Kozeleket és 
alábbhagyott a felé irányuló szeretet. Rengeteg 
szintje van a megítélés változásainak is – lásd 
a fiatalkorúkkal szexelő rock&roll-sztárokat 
(Chuck Berryéknek könnyedén elnézte ezt  
a rajongók többsége), a vádakat tagadó, mégis 
elítélt előadókat (2Pac hősképének talán még 
jót is tett az „igazságtalan igazságszolgálta-

dömötöR EndRE.

Értelmetlenül bunkó viselkedés? Megvetett nézetek? Szexizmus? Nemi erőszak? 
Brutális gyerekpornó? Gyilkosság? Létezik olyan határ, amit átlépve egy zenész vi-
selkedése vállalhatatlanná válik rajongói számára és az ki is hat zenéi megítélésé-
re? A PWR BTTM-ügy margójára.

art, árt. Hatnak-e a befogadásra az alkotók 
személyiségjegyei, cselekedetei? 
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tás”), vagy a nyilvánvaló bűnösöket, miután 
megbűnhődtek (ugyan a zenésztársát megölő, 
műemléktemplomok felgyújtásában is elítélt 
Varg Vikernes-nek még börtönbüntetését sem 
kellett megkezdenie, hogy legnagyobb rajongói 
támogatásukról biztosítsák). 

Ha elég idő telik el, akkor a közönség jelentős 
része akár erőszakkal vádolt előadóknak is 
megbocsát. Persze főleg akkor, ha nem teljesen 
tisztázott ügyekről van szó. 2017-ben pontosan 
egy ilyen nem tisztázott ügybe bukott bele  
a PWR BTTM glam-garázspunk duó. Egy olyan 
ügybe, amikor az előadó vélt vagy valós sze-
mélyisége, cselekedete botrányt okozott és az 
azonnal visszahatott az alkotásra. A május kö-
zepi lemezmegjelenés előtt néhány nappal egy 
anonim áldozat nemi erőszakkal vádolta meg  
a PWR BTTM egyik tagját és mivel a duó, vagyis 
inkább a vádolt zenész nem tagadott azonnal, 
ennek következtében példátlan gyorsasággal 
hátrált ki mögülük a kiadótól a menedzsmen-
ten át a rajongókig szinte mindenki. Aztán  
a megvádolt zenész később mégis megszólalt, 
tagadott, de ekkor már senki nem beszélt  
a korai kritikákban több esetben is az év 
legjobb lemezei közé sorolt alkotásról.  
A rajongók nem olvasták volna Barthes-t?  
A szerző igenis része az alkotásnak? Évek 
múlva már be lehet majd vallani, hogy tetszik  
a szóban forgó LP?   
 
A Recorder szerzői közül néhányan elgondol-
koztunk a kérdésen. Azon, hogy van-e olyan 
előadó, akit már nem tudunk hallgatni a szemé-
lyiségében történt változás, egy új vonás meg-
ismerése vagy valamilyen cselekedete miatt.

# BICzó andrea 
Nem valószínű, hogy a közeljövőben szívesen 
vennék elő egy Sinéad O’Connor-lemezt.

# Csada GerGely 
Nagyon jó kérdés ez, és az említett Sun Kil 
Moon-balhé környékén jó sokat gondolkodtam 
is rajta, de azt hiszem, nincs ilyen előadó az 
életemben, akit azért hallgatnék máshogy, 
mert kiderült róla valami, vagy ő maga tett 
valamit, ami számomra elfogadhatatlan lenne. 
Lehet, azért van ez így, mert nem szerettem 
senki olyat, akiről valami borzasztó dolog derült 
volna ki (Kozelekről azért mindig is lehetett 
tudni, hogy egy kicsit seggfej), de talán inkább 
ugyanabból fakad ez, amiből a rajongásra való 
hajlam hiánya is. Egyszerűen soha nem tudok 
annyira közel érezni magamhoz egy-egy elő-
adót, hogy elfelejtsem, ő egy távoli, számomra 
ismeretlen alak, semmiképp sem az én bará-
tom. És persze maga a zene, mint univerzális 
nyelv, hangok együttese számomra mindig is 
fontosabb volt, mint az előadó személye. 

# dömöTör endre 
Egy határozott ilyen eset volt nálam: nagyon 
szerettem a Noir Désir-lemezeket, de a front-
ember, Bertrand Cantat 2003-as gyilkossági 
ügye (barátnőjét, Marie Trintignant színésznőt 
verte halálra), erősen megviselt. Nem elvágólag 
döntöttem úgy, hogy nem hallgatom többé, 
hanem eleve nem nagyon akaródzott, de aztán 
amikor évek múlva néha eszembe jutott, hogy 
meghallgatnám valamelyik albumukat, akkor 
mindig előtolakodott a gondolat, kicsit sem 
tudtam belefeledkezni a zenébe. Aztán újabb 
évekig nem is próbálkoztam újra, de tavaly, az 
1996-os év legjobb lemezeit soroló retrospektív 
cikkünkhöz mégis elővettem az akkori LP-jüket 
és ezúttal már működött, ismét a zenére figyel-
tem. Az idő lenne a kulcs?

# elekes rOland 
Itt megfordítanám a dolgot, és egy olyan valakit 
említenék, akit nem tudok tiszta szívből utálni, 
amióta megtudtam, hogy csinált valami jót 
is. Charles Mansont az egész világ úgy ismeri, 
mint egy gonosz embert, aki életfogytiglani 
börtönbüntetését tölti. Nincs is ezzel semmi 
baj, de igazából (a megőrülése előtt) volt neki 
egy másik énje is. Charles Manson bizony nagy-
szerű dalokat írt! Nem hiába pajtizott olyan 
sokat a Beach Boys-szal, akik még egy dalát is 
feldolgozták / lenyúlták. Manson a börtönévek 
alatt is elég produktív és ontja magából a leme-
zeket (meg persze a hülyeséget is), de nem is 
ezek a lényegesek, hanem az 1970-es lemeze 
(ami pont a Tate-féle gyilkosságok idején jelent 
meg), a Lie: The Love And Terror Cult. Ez tényleg 
egy remek pszichedelikus folklemez, olyan da-
lokkal, mint a Don’t Do Anything Illegal (haha), 
Home Is Where You’re Happy (hát ha a böri 
az, végülis...), a People Say I’m No Good (vajh 
miért???), vagy a ked-vencem, az Eyes Of A 
Dreamer. Természetesen nem kívánom senkitől, 
hogy megkedvelje Mansont mint embert, hi-
szen én sem teszem. De Charles Mansont,  
a zenészt, teljesen nyugodtan lehet szeretni.

# fáBIán TITusz 
Nekem szerencsére nincs ilyen. Én még Vikidál 
Gyulára sem tudok haragudni, pedig az ügynök-
múltja miatt megérdemelné. Beyoncénél sem 
foglalkozom azzal, hogy feminista lett,  
a számai attól még jók.

# lékó Tamás 
Lostprophets-et már nem hallgatok, az énekes 
Ian Watkins bűntettei miatt. 

# némeTh róBerT 
Amit 5-10-20-30 éve szerettem, azt most is 
szeretem (persze nem mindegyik „kulcszene-
karom/előadóm” minden lemezét); senki nem 
követett el semmi olyat, ami miatt az életmű-

vét vagy az életművének azt a részét, amit 
bírok, felülírta volna valami mindent elborító 
rossz érzés.

# rónaI andrás 
Sok-sok legkedvencebb zenekarom a való 
életben olyan nézeteket vall, amikkel kicsit 
sem értek egyet vagy – mint egyik nagy szerel-
mem, a Coil – olyan misztikus akármikre vezeti 
vissza a zenéjét, amik tökéletesen távol állnak 
tőlem. Valószínűleg azért nem zavar ez, mert 
a zenét elsősorban a hangok, hangzások felől 
közelítem meg – nyilván nehezebb elválaszta-
nia az alkotó személyét és az alkotást annak, 
aki a Dalt a lélekből lelkedző önkifejezésként 
hallgatja. Úgyhogy amikor az egyetemen  
a szerző haláláról tanultam, engem egyáltalán 
nem kellett győzködni. Másfelől: például  
a totalitárius ideológiákkal flörtölő zenekarokat 
hallgatva az ember megtalálhatja magában azt 
a lélekrészt, ami vonzódik ezekhez az ideoló-
giákhoz – így ezek a zenék segíthetnek abban, 
hogy megértsük ezek vonzerejét (egyáltalán, 
elismerjük és bevalljuk, hogy van vonzerejük), 
és így legyőzzük őket, legalább magunkban.

# salamOn CsaBa 
When shit hit the fan is you still a fan?” – tette 
fel a kérdést Kendrick Lamar 2015-ös, How To 
Pimp A Butterfly lemezét záró Mortal Manben, 
amiben ikonikus fekete közszereplők öröksé-
gét latolgatta Michael Jacksonnal bezárólag, 
akinek a karrierjét és a megítélését a gyerek-
molesztálási ügyei pecsételték meg – a Pretty 
Young Thing című száma már örökre hibás 
képzelettársításokra késztet.

# szaBó Benedek 
Nincs ilyen, soha nem is volt. Érdekel a zené-
szek magánélete, tök szép magánmitológiákat 
lehet építeni, de a jó számok akkor is jó számok 
maradnak, ha egy borzasztó ember írja őket. 
Azok úgysem az övéi, hanem a tieid. Amúgy 
meg szerintem a PWR BTTM eleve szar. 

/ SUN KIL MOON
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Neil Young hírhedt a rendkívül sok, valamilyen 
szinten elkészült, de végül boltokba nem ke-
rült lemezéről. Amikor több évtized ígérgetés 
után 2009-ben kiadta sokrészesre tervezett 
Archives sorozatának első masszív, tízkoron-
gos kiadványát, akkor a rajongók elkezdtek 
reménykedni, hogy az ilyen-olyan formában 
bootleggelt kiadatlan LP-k végre hallhatóak 
lesznek eredeti verziójukban. A legismertebb 
ilyen lemezekre (Human Highway, Homegrown, 
Chrome Dreams) egyelőre várni kell, ám egy 
Hitchhiker című, eredetileg 1976-ban megjelen-
tetésre szánt album a nyáron végre napvilágot 
lát. Ahogyan más Young-kiadatlanok esetében, 
úgy ezen a tízszámos, akusztikus lemezen is 
többségben olyan szerzemények szerepelnek, 
amelyek későbbi albumokon újra felbukkantak, 
más verziókban (igaz, akad két, lemezen soha 
meg nem jelent dal is). Izgalmas lesz hallani, 
hogy Young 1976-ban hogyan rögzítette ezeket 
és végiggondolni, hogy miért érezte az utolsó 
pillanatban mégis kiadhatatlannak a felvétele-
ket – pedig már a lemezborító is készen volt.

Prince tavalyi halála után – halálának körül-
ményei mellett – a legtöbb kérdés legendás 
archívumának sorsáról szólt. A Vaultnak hívott 
kiadatlan Prince-életmű (ami sokszorosa  
a megjelent felvételeknek), túl azon, hogy tar-
talmaz konkrétan visszavont kész albumokat, 
szinte feldolgozhatatlan mennyiségű egyéb 
felvételt is magába foglal. Prince egyik legkö-
zelebbi zenésze, Morris Hayes NPG-billentyűs 
a Recordernek nyilatkozva azt mondta, hogy 

annyi szalag gyűlt össze az évek során, hogy 
az archívumnak használt hatalmas terembe 
már nem fért el több, így annak bejárata előtt, 
a folyosón is halomban állnak a dobozok. Innen 
bizonyára még rengeteg kincs fog napvilágot 
látni, de az is biztos, hogy nem túl gyorsan 
ismerkedhetünk meg velük. Az első kiadat-
lan felvételek áprilisban érkeztek volna egy 
Deliverance című EP-n, de jogi okok miatt még-
sem jelentek meg. Ki tudja, mikor fognak.

Korábbi hasonló cikkünkben „lehetett volna” 
The Beatles-, Zombies-, The Who-, Pink Floyd-, 
Neil Young-, Todd Rundgren-, Dennis Wilson-, 
Brian Eno-, Mansun-, Supergrass-lemezeket 
mutattunk be, azóta napvilágot látott néhány 
sokáig kiadatlan anyag, például David Bowie-tól 
(The Gouster, 1974), vagy Bruce Springsteentől 
(The Ties That Bind, 1979). Ám bőven akad 
még ezekhez hasonló, valahol raktárak mélyén 
vagy alkotói fantáziákban eltemetve – és noha 
többségük valószínűleg soha nem lesz hallha-
tó, de legalább a történetük ismert.

# buffalo springfield: 
Stampede  
(1967)

Kezdjük mindjárt 
Younggal, de nem  
a kiadásra váró 

ismertebb legendás szólóanyagaival, hanem 
első komolyabb zenekarának, a Buffalo 
Springfieldnek a meg nem történt második 

lemezével. A country-rock feltörekvői az 1966-
os debüt után rengeteget stúdióztak és ott 
azon kísérleteztek, hogy az élő megszólalás 
grúvosságát sikerüljön rögzíteni, de elégedet-
lenek voltak az eredményekkel. Pedig a kiadó 
(ATCO) már a borító címlapját is elkészítette, 
ám a zenekar végül a Beatles Sgt. Pepperének 
hatására az év második felében új felvételekbe 
kezdett, ebből lett a hivatalos második album, 
a Buffalo Springfield Again.

# jimi hendrix:  
Black Gold (1970)

Hendrix többféle 
irányba kereste  
a kiutat a kreatív 
zsákutcából halála 

évében (szimfonikus produkció, fúvós-billen-
tyűs hangszerelés, akusztikus felvételek). Ezek 
közül az utóbbiakat tartalmazó, Black Gold 
néven ismert szalag a Hendrix-rajongók Szent 
Grálja. A gitáros Greenwich Village-i lakásában 
rögzített egy erősen önéletrajzi dalciklust, amit 
odaadott dobosának, Mitch Mitchellnek, hogy 
dolgozza ki a ritmust hozzá, de aki Hendrix kö-
zeli halála után el is feledkezett azokról. Ugyan 
Black Gold címmel jelentek meg bootlegek, sőt 
még Wu-Tang-es mashuplemez is, de egyik  
sem az eredeti anyaggal. Viszont jó hír, hogy  
a szalagok megvannak és a jogörökösök sze-
rint még 2020 előtt hallhatóvá válhatnak (egy 
dal, a Suddenly November Morning már szere-
pelt egy válogatáson).

dömötöR EndRE.

A leginkább legendás „dobozban maradt” lemez a Beach Boys-féle Smile, ám azt végül 
2011-ben hivatalosan kiadták. Utoljára akkor foglalkoztunk a kiadatlan albumok-
kal, de most ismét aktuális a téma, hiszen történés van az elkészült, ám meg nem jelent 
LP-k ügyeinek két legnagyobb főkolomposa, Neil Young és Prince körül. Rajtuk kívül 
azonban sokan mások mellett még Dr. Dre és Ice Cube, Madonna vagy a Foo Fighters is 
adós legalább egy-egy anyaggal. 

hallatlan lemezek.
Újabb tíz dobozban ragadt album.

trend
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# barry gibb: The 
Kid’s No Good / Robin 
gibb: Sing Slowly 
Sisters /  maurice 
gibb: The Loner (mind 

1970)

A Bee Gees karrierje első kreatív csúcsán (de 
még messze az igazi kereskedelmi sikertől), az 
1969-es barokkpop mestermű, az Odessa után 
a szétesés szélére került. A három ausztrál 
tesó triójából Robin lépett ki először (háttérbe 
szorítva érezte magát), szólólemezen dolgo-
zott, de egy duóban rögzített Bee Gees-album 
(Cucumber Castle) után Maurice is szólózni 
kezdett, mire a legidősebb, Barry 1969 decem-
berében bejelentette, hogy a zenekar feloszlott. 
Robin lemeze (Robin’s Reign) némi sikert 
elérve jelent meg 1970 elején és már a folyta-
táson (Sing Slowly Sisters) dolgozott, amikor 
Maurice The Lonerje is elkészült (később 
maszterelést is kapott) és Barry is túl volt már 
debütkislemezén. A három 1970-es szólólemez 
azonban dobozban maradt, miután Robin és 
Barry a nyár elején kibékültek és újra a zeneka-
ri folytatás mellett döntöttek. 

# dusty springfield: 
Longing (1974)

Springfield művészi 
csúcson fejezete be 
a hatvanas éveket 
(Dusty In Memphis, 

1969), igaz a korábbi kislemezsikerek eddigre 
már elmaradoztak. Az ambivalens helyzet 
további három kiadvány alatt megtörte az éne-
kesnő magabiztosságát, és az Elements címen 
tervezett, végül Longingként katalógusszámot 
és borítót kapott LP-t a megjelenés előtt visz-
szavonta. A félkész dalokból néhány a három 
év szünet – és egy coming out – után érkezett 
1977-es albumra vándorolt, a befejezett szá-
mok pedig egy újrakiadáson váltak ismertté.

# prince: Dream 
Factory (1986)

Prince kiadatlan 
lemezei közül aligha-
nem ez a leghíresebb. 
Ahogy névlegesen az 

előző három album a Revolution nevű kísérőze-
nekarral készült, úgy ez is, sőt a formáció ekkor 
kapta a legnagyobb szerepet, élen a későbbi 
Wendy & Lisa gitáros-billentyűs párossal, akik-
kel Prince-nek különleges kapcsolata volt. Ám 
amikor a két nő bejelentette, hogy kilép, Prince 
letörölte közreműködéseiket az addigra dup-
lalemezzé dagadt felvételekről. A maradékot 
viszont felturbózta egy másik félkész lemezzel 

(Camille) és Crystal Ball címen, triplalemez-
ként akarta kiadni. Amikor kiadója beintett, újra 
dupla méretűre redukálta a projektet, ami Sign 
O The Times-ra átkeresztelve élete csúcsműve-
ként jelent meg 1987-ben.

# dr. dre & ice cube: 
Helter Skelter (1994)

Az NWA 1988-ban fel-
tette a gangsztarapet 
a térképre, aztán  
a legjobb mc, Ice 

Cube kilépett, hogy egy briliáns trilógiával 
építse tovább karrierjét. A zenekar feloszlása 

– és jelentős baseballütő-suhogtatás – után 
Dre megszabadult korábbi menedzserétől, 
megcsinálta a g-funk rap csúcsművét és újra 
összejött Cube-bal, aki korábban szintén az 
említett menedzser miatt lépett le. A legforróbb 
rapper és producer párosa több mint ígéretes 
volt, a készülő lemezt az új sztár, Snoop Dogg 
debütjén reklámozták, de aztán soha nem 
jelent meg. Részben mert két túlzottan is 
perfekcionista dolgozott rajta, részben mert 
Cube közben befutott színészként és részben 
mert Dre egyre-másra találta az új tehetsége-
ket. Bár egy erős közös számuk megjelent egy 
filmzenelemezen, a hiphop Smile-ját tényleg 
csak elképzelni lehet.

# ssv: Go Figure 

(1997)

Andrew Eldritch te-
hetséges dalszerző, 
amit Sisters Of Mercy 
és Sisterhood néven 

kiadott lemezei is bizonyítanak. És igen hatá-
sos előadó, amit a mai napig igazol koncertjein. 
De miért nem adott ki egyetlen lemezt sem 
1990 óta? (Amúgy állítólag adott, szigorúan 
őrzött álnéven technólemezeket.) Mert szívből 
és totálisan gyűlöli a lemezipart. Hogy szer-
ződését kitöltse, válogatáslemezeket állított 
össze, és amikor kiadója a még két leszállítan-
dó album számát egyre csökkentette, Eldritch 
két nap alatt összedobott nekik egy ütemtelen, 
drone-os, ambientes technolemezt – a cég 
természetesen annak megjelentetése nélkül 
felbontotta a szerződést. Az anyag online 
könnyedén megtalálható és nem is olyan rossz.

# the the: Gun Sluts 

(1997)

Matt Johnson legin-
kább egyszemélyes 
projektje szintén 
hírhedt arról, hogy 

számos albumot nem adott ki, ő még a cd-k 

borítóján közölt diszkográfiákban is rendsze-
resen felsorolta kiadatlan lemezeit. 1997-ben 
adta le a Sonynak a Gun Sluts-ot, a cég pedig 
nem volt hajlandó megjelentetni, mert annyira 
eladhatatlannak tartotta. „Ez volt az én Metal 
Machine Music-om (Lou Reed 1975-ös zajleme-
ze – a szerk.), de nem azért csináltam, hogy 
kitöltsem a szerződésem, akkoriban tényleg 
az ilyen kísérleti zenék érdekeltek” – mondja 
a szerző. Aztán 2000-ben a korábbi popcso-
dákhoz képest egy szintén kísérleti albummal 
búcsúzott a dalos lemezektől, azóta csak film-
zenélt – bár épp egy idén kiadott kislemezzel 
újra felcsillant a remény, hogy énekelni fog.

# madonna: Veronica 
Electronica (1999)

Madonna 1987-es 
remixlemeze (You 
Can Dance) a műfaj 
egyik csúcsa és 

legkelendőbb vállalkozása, nem csoda, hogy  
a sikerekhez a laposabb évek után visszaveze-
tő, aktuális tánczenét madonnásító 1998-as 
Ray Of Lighthoz is tervben volt egy ilyen.  
Az alteregóról (aki a Frozen klipjében mutat-
kozott be) elnevezett Veronica Electronica 
remixalbumot be is jelentették, de alighanem  
a kislemezek váratlanul hosszan elnyúló sikere 
miatt okafogyottá vált egy ilyen közbevetett 
kiadvány. Ráadásul miután Madonna elégedet-
len volt a lemez producerével, William Orbittal 
való újabb, 1998-ban megkezdett munkáival 
(alighanem az ő irányításával készült volna  
a remixanyag), gyorsan tovább is lépett.

# foo fighters: The 
Million Dollar Demos 
(2002)

A Foo Fighters  
a harmadik lemez és 
két Grammy-díj után 

végképp erős és sikeres zenekar lett, ilyenkor 
szokott beütni a baj. A dobos túladagolta  
magát (két nap kóma után maradt életben),  
a zenekar pedig friss sztárstátuszát kihasz-
nálva egy drága stúdióban költötte a pénzt Pro 
Tools-szal feljavított felvételekre. Grohl végül 
felismerte, hogy gond van, de a „millió dolláros 
demó” után a feloszlás szélére kerültek. Ebből 
az állapotból egy búcsúkoncertnek sejtett 
Coachella-fellépés rázta fel őket és a dobos 
házistúdiójában puritán körülmények között 
újra nekiálltak a felvételeknek. A néhány plusz 
új dallal feldobott végeredmény a One By One 
lett, a Foos pedig az évtized legnagyobb sta-
dionzenekarává vált. Ironikus, hogy a széteső 
eredeti, „drága” lemezkezdemény nélkül aligha 
jutottak volna idáig.  

(Az elképzelt lemezborítók – Barry Gibbé, a Dr. Dre & Ice Cube-é, az SSV-é és Madonnáé – a The Greatest Albums You’ll Never Hear című 2014-es könyvből valók.)
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# BaBé sIla 
· jorja smith feat kali uchis: Tyrant 

Tengerparton csípőtekergetős, flörtölős, lubic-
kolós. 

· miley cirus: Malibu 
Kocsiban, szerelmesen vízpart mellett, napsü-
tésben, lehúzott ablakkal suhanós. 

· borns: 10000 Emerald Pools 
Házibuli utáni reggel medencében lebegős, 
álmodozós. 

# BérCzesI róBerT (hIperkarma) 
· crowded house: Weather With You 

Az indokom egyszerű: ez volt az első dal, 
aminek a videója a kérdés elolvasása után az 
agyamba poppant. :) 

 
 
# CsOrBa lóCI (lóCI jáTszIk) 

· mungo jerry: In The Summertime 
Gyerekkoromban is imádtam, tinédzserként is 
odavoltam érte, és felnőtt fejjel is rajongok ezért 

a dalért. Szuperbugyuta szerzemény, üdítő 
ökörködés az egész dal, és az énekes barkója 
csak kiemeli a foga között a rést, ami nekem 
is és neki is van. Tehát fogréstesók vagyunk... 
Bár nézhetne ki akárhogy, ha egyszer a szám 
minden basszuslépésére a medencébe akarok 
ugrani! 

# eGyedI péTer (órIás) 
· Ricsárdgír: Szörf (Fishing On Orfű, Víziszínpad, 

2015) 
Nyilván picit önző okból, hiszen 2015-ben indult 
a Fishingen a Víziszínpad, ami az én gyerekem, 
és nagyon büszke voltam, hogy ilyen csodálato-
san és egyben szürreálisan működik. KENó! 

# Iamyank 
· chet faker: No Diggity (Live Session) 

A nyárban azokat a ritka pillanatokat szeretem 
amikor csill van és egy pillanatra megéled  
a pillanatot, hogy „na most ez így ahogy van, 
jó”. Ehhez nekem Chet Faker dala a tökéletes 
háttérzene. 

 
 
# kamau makumI (mary pOpkIds) 

· the beach boys: Kokomo 
 

 
# kIss TIBOr (QuImBy) 

· Quimby: Sail Away 
A Sail Away! Azért, mert a sajátom, sokat jelent. 

# kelemen lászló (dOpe CalypsO) 
· whitney houston: I Wanna Dance With 

Somebody 
Az van, hogy én ugye keletről származom és 
nekem ez a balatonozás tökre kimaradt gyerek-
koromban. Helyette állandóan a Tisza partján 
nyomultunk, és bár nyilván nem hallgattam 
ezt a számot akkor, de idén nyáron tuti be-
rakom majd, ha eljutok újra a Tiszához, mert 
hangulatilag csodásan összefoglalja ez a dal, 
hogy milyen egy két kilométer hosszú homok-
padon tökegyedül sörözgetni. 

· best coast: Feeling OK 
Mondjuk ennél a dalszövegnél kevés nyálasabb 
dolgot tudok elképzelni, de szerintem amúgy 
pont ilyen strandra menő feeling ez a dal. 
 Pakolod a naptejet, nyugágyat, napernyőt, 
bedurrantod a mellizmokat és lezúzol a stégre. 
Majd konstatálod, hogy hát idén sem jött még 
mindig divatba a tyúkmell :(((( 

· surfer blood: Floating Vibes 
Ha szörföznék, tuti erre a dalra melegítenék be 
mindig. 

· skeggs: L.S.D. 
Ezt meg akkor hallgatnám, ha szörfözés közben 
lehetne zenét hallgatni. De biztos nem lehet. 

 
 
# lIkó marCell (vad fruTTIk) 

· ambrus kyri: Sétahajó 
Kedvencem Ambrus Kyri előadásában a Séta-
hajó című opusz. Ott van az elején az az egész 
valószerűtlen billentyűhang, illetve a szóló-
részben is előkúszik egy LSD-látomásszerű 

Nyár, vízpart, csobbanás – mellé nyári slágerek, beach pop. Hazai popsztárokat kér-
deztünk kedvenc vízparti dalaikról. Csípőtekergetés tengerparton, tökegyedül sö-
rözgetés egy két kilométeres tiszai homokpadon, félelem és reszketés a Dunán, a leg-
fehérebb srác a parton,  vagy épp beszívva strandolás.

kedvenc vízparti slágerem.
Magyar előadók a beach-zenéről.

Az énekesek, zenészek a következő kérdésre válaszoltak: mi a kedvenc vízparti slágered?
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szintidallam. Annak idején, amikor nagyon 
benne voltam a pszichedelikus önmegvaló-
sításban, haverjaimmal kitaláltuk, hogy szár-
nyashajóval csapatunk Bécsig – az lett volna  
a Félelem és reszketés a Dunán – persze,  
hogy csak ifjúkori ábránd maradt, de  
a zenei alap megvan hozzá, tulajdonképpen 
megvalósíthatjuk nyolcvanéves korunkban  
is, ha már unjuk a heroint. 

# lOvasI andrás (kIsCsIllaG) 
· cseh tamás-másik jános: A hatvanas évek 

# marGe 
· young mister: Anybody Out There 

Kedvenc felhőnézegetős rewind 
instasztorizgatós, rozéfröccsös balatoni dal. 
Nem túl mély, de az énekes hangjában van 
valami viharvert, mint aki kiúszott az óceánból, 
hogy feltegye nekem a kérdést és válaszolhas-
sak rá megérkezve a nyárba: nem, nem vagyok 
egyedül. 

# mC COlumBO (BraIns, IrIe maffIa) 
· inner circle: Sweat. 

Az igazat megvallva nem tudom, honnantól 
számít egy dal „vízparti slágernek”, de legyen 
mondjuk ez. Tinédzserkoromban – nagyon 
helyesen – minden strandon ez a dal üvöltött  
a rádiókból és számomra egy életre összeol-
vadt a balatonalmádi stranddal. :) 

# OdeTT 
· odett: HoldfényXpressz 
... mert örök szerelem a Balaton déli partja. 

# páTkaI rOzIna 
· soley: Smashed Birds 

Soley zenéjét Reykjavík egyik lemezboltjában 
ismertem meg tavaly ősszel, azóta sokat 
hallgattam a lemezeit és még rengeteg másik 

szuper izlandi zenekar albumát is. Ez a dal szá-
momra igazi utazós kalandzene, arra emlékez-
tet, ahogyan Izland útjain autózunk, gyönyörű 
tavak és vízpartok, hegyek és szebbnél szebb 
tájak mellett. 

# sallaI lászló (felső Tízezer) 
· omc: How Bizarre 

Az én kedvenc vízparti számom az OMC-től 
a How Bizarre, bár a dalszövegnek nem sok 
köze van a vízparthoz, de a hangszerelés és a 
hangulat nekem egy az egyben az. A mai napig 
megdöbbenek rajta, hogy az OMC egyetlen 
lemeze mennyire tök jó, ami nem csak nyáron 
működik remekül, pedig annak idején alig mer-
tem megvenni a lemezboltban, ahol ráakadtam, 
mert attól féltem, hogy kiröhög az eladó.  

# sarkadI Balázs (BankrupT) 
· Ramones: Rockaway Beach 

Ez Dee Dee-ről szól, aki általában stopposként 
jutott ki a betondzsungelből a strandra, de 
néha muszáj volt a rádióból szóló diszkózené-
vel súlyosbított egyórás buszutat végigülnie. 

· stranglers: Peaches 
Rosszarcú brit punkok méregetik a csajokat 
a strandon. ’77 egyik nagy slágere, ami egy 
felejthetetlen basszustéma köré épül. 

· die Ärzte: Paul 
A világ legjobb német zenekarának Debil című 
bemutatkozó lemezén található ez a sláger  
a tökéletes úszómesterről, a strand királyáról. 

· wavves: King Of The Beach 
De hogy legyen valami újabb is, ez egy nagyon 
jól eltalált sláger a beszívva strandolásról. 

· the bambi molesters: The Wedge 
Nyilván kell ide valami surfrock is, akkor le-
gyen ez a Dick Dale-feldolgozás a legmenőbb 
horvát zenekartól, akik játszottak a Szigeten is. 

 
 
# sChOBlOCher BarBara 
(BlahalOuIsIana) 

· mac demarco: Let Her Go 
Ez a kedvenc vízparti dalom, de igazából 
DeMarco egész albumát is mondhatnám. Akkor 
is egy meleg, homokos parton érzem magam 
tőle, ha csak otthon vagyok. A fotón látható 
strandon kifejezetten sokat hallgattam.  
(A képet két éve készítettem Fire Islanden.) 

# sena (IrIe maffIa) 
· tekno: Pana 

Azért mert nyugodt, tökéletesen el lehet hozzá 
képzelni a pálmafaágakon átszűrődő napfényt, 
a hullámok hangját, ringatózó hatását, imádom. 
Nagyon higgadt, mégis kicsit megmozgatja  
a popsit... summertime! 

# szaBó Benedek (szaBó Benedek  
és a GalaxIsOk) 

· fat white family: Whitest Boy On The Beach 
Nincs műfaji kedvenc, de ehhez a számhoz 
erősen tudok viszonyulni, mert általában én 
vagyok a legfehérebb srác a parton. 

# szeder 
· cseh tamás-másik jános: A hatvanas évek 

Először a Sóharóza kórus előadásában 
hallottam, és egyből megfogott, bemászott 
a fülembe, abban az előadásban volt valami 
földöntúli is a nosztalgikus hangnem mellett. 
Természetesen az eredeti verzió is nagyon 
tetszett, ahogy rákerestem ezek után. 

# vITárIs Iván (Ivan & The parazOl) 
· the beatles: Back In The USSR 

Ha vízparti sláger, akkor a White Album nyitó-
dala a befutóm. Egyszerre szörf és egyszerre 
rock’n’roll. Imádom ezt a számot főleg nyáron, 
vízparton ülve vagy fölötte elrepülve! 
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# BrunO mars: That’s what I like
jumodaddy: A feleségem egyik kedvenc dala, 
így én is sokat hallgatom. Nagyon jó szám, 
élőben is nagyon komolyan megszólalt és  
a több mint félmilliárd megtekintés is  
árulkodó jel.
iamyank: Nagyon szeretem, de a 24k Magic 
nagyobbat ment nálam.
kama: Nekem ez az R.Kelly-s r&b, a slowjames 
időket idézi. Jó kis dal, de...
jappán: Sajnos bár maximálisan elismerem 
Brünót, összességében nekem már annyira 
direkt stílusgyakorlat ez a szám (is), hogy 
nem nagyon tudok mit kezdeni vele.

# CalvIn harrIs fT. frank OCean  
& mIGOs: slide
jumodaddy: Számomra ez az a dal, amit hal-
lasz, ismersz már valahonnan, de nem tudod 
pontosan, ki az előadó. A hiphop-diszkó-funk 
beat kortalan, Migos eléggé pörög, még bármi 
lehet belőle.
iamyank: Frank Ocean nélkül nem sokat érne, 
de slágernek így sem mondanám, csak egy 
laza moodnak.
kama: Mióta megjelent, ezt énekelgetem ma-
gamban! Nálam ez lesz a befutó! Frank Ocean 
ösztönösen zseni, könnyed éneke nagyon 
elviszi. Sláger is és jó is. Ami elég ritka kombó. 

jappán: Ezt bírom. Jó, hogy az öreg Calvin 
mégse ment nyugdíjba. LOL. 

# dj khaled fT. jusTIn BIeBer, QuavO, 
ChanCe The rapper, lIl wayne: I’m The 
One
jumodaddy: Nem tudom komolyan venni ezt 
a dalt és klipet, de ez nem gátolja meg, hogy 
sláger legyen. (Mégis, valahogy a kevésbé 
rágógumi és műanyag, egyszóval hitelesebb 
dalok ma szerintem újra jobb esélyekkel indul-
nak ebben a versenyben.)
iamyank: Hahahah, erre a számra nemhogy 
jövőre, de már ősszel sem fog emlékezni senki.
kama: Major Key! Elég all-star a csapat. Nekem 
ez leginkább Bieber-számnak tűnik. Igazi nyá-
las, éneklős ügy. Tetszik! Nyárra jó lesz!
jappán: Nemá.

# drake: passionfruit
jumodaddy: Őszinte, jó dal. Érdekes afrobeates 
beütésű zene és mély szöveg. Slágernek 
talán túl szomorkás és mély, de kifejezetten 
szeretem.
kama: A One Dance nagyon beakadt nálam 
egy-két éve, meg szeretem ezt a karibi hangu-
latot, de ez most nekem nem annyira.
jappán: De tényleg, nemá.

# ed sheeran: Shape Of You
jumodaddy: Ed Sheeran Thinking Out Loud 
utáni érdekes fordulata, amely már most giga-
sláger. Nagyon erősen érezhető rajta, hogy a 
Lean On úton haladva, mesterségesen gyártott 
sláger.
iamyank: Na, ez az achillesem. A marimba- 
szerű intró nekem azonnali blacklist lenne, 
viszont a flegma, de kedves éneklés mégis 
beránt, aztán amikor megérkezik a TLC-től köl-

csönzött dallamsor, akkor megadom magam. 
Fun fact: ezekben a szubos trap basszusoktól 
hemzsegő időkben tök szimpatikus húzás 
egy olyan popdalt csinálni, amiben 1:16-ig 
konkrétan nincs basszus és utána sem túl sok. 
Elegáns. Szénné hallgattam.
kama: Nem egy jó dal, de nagyon csúnyán 
fülbemászós. Tudom az egész szövegét fejből, 
pedig sosem tettem be.
jappán: Van egy rádiós live session ebből, 
azt imádom. Ed Sheeran legnagyobb ereje 
tényleg abban van, hogy kizárólag refréneket ír. 
Minden egyes nüanszából lehetne írni egy dalt, 
aminek az lenne a refrénje. Nyilván baromi 
tenyérbemászó, meg kicsit(!) idegesítő, de 
kétségkívül zseni a faszi.

# fuTure: mask Off 
jumodaddy: Igazi trap zene. Szegény sorsú, 
kodeines-downer dal szövegében és zeneisé-
gében is. Jellegzetes Future-flow, és nagyon 
jó hangmintaválasztás. A hetvenes évekbeli 
börtöndalból származó fuvolarész nagyon 
jellegzetessé teszi. Hiphop-körökben már most 
sláger.
iamyank: Klubban valószínűleg rábólintanék, 
mert nagyon jó a minta az alapban, de ennél 
nekem nem sokkal több.
kama: Forró. Molly Percocets.
jappán: Future-t alapvetően bírom, de ezt 
a számot speciel nem értem. Baromi öreg 
lehetek már.

Ezeket fogod hallgatni a vízparton. Az idei nyár legnagyobb slágervárományos dala-
iról mondja el véleményét négy magyar dalszerző-producer: Kamau Makumi, a Mary 
PopKids frontembere, az idei Sziget-himnusz társszerzője; iamyank, aki az imPro 
School zenesuli egyik vezetőoktatójaként producereket nevel; Takács Zoltán Jappán, 
aki a Soerii & Poolekkel szállított nyári slágereket és producerként is rendkívül 
felkapott; valamint Horváth Gáspár, a szintén slágerbiztos Irie Maffia és a Kelemen 
Kabátban billentyűs-dalszerzője, aki JumoDaddy néven is otthonosan mozog a legak-
tuálisabb hangzások világában. 

kétmilliárd katt.
A 2017-es nyár slágerei.

Íme, húsz potenciális „nyár slágere” és a hozzájuk fűzött (és nem fűzött) kommentárok:

/ B
RU
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 M
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/ ED SHEERAN
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# GOrIllaz fT. pOpCaan: saturnz Bars
jumodaddy: Érdekes dal, Popcaan vendégsze-
replésével, akit nagyon szeretek. A videoklip-
pel együtt az igazi. Slágeresélyesnek nem 
mondanám.
iamyank: A klip óriási, hozza az elvárt Gorillaz-
szintet, de mégsem érzem a kényszert, hogy 
újrahallgassam.
kama: Nagyon irigylem a Gorillaz hangzását, 
jövőbe mutató az egész lemez. Ez a dal viszont 
annyira nem csúszik. A Damon Albarn-os ének-
lős-vonalat szeretem, mint a Sleeping Powder.

# haIm: want you Back
iamyank: Üdvözlöm az organikus hangszere-
lést, üde színfolt, de a Shape Of You után nehéz 
már mit mondani.
kama: Nagy dal. Jó lesz a fesztiválokra menet 
maxhangerőn betenni a buszban. Tetszik, hogy 
egyszerre nyolcvanas évekbeli retro és modern 
is. Június elején Barcelonában a Primavera 
Soundon láttam őket néhány barátommal és 
nagyon meglepődtünk, hogy mennyire jók 
élőben is.

# harry sTyles: meet me In The hallway
kama: Harry Styles menő lett, ez pedig egy 
nagyon jó, elszállós dal, remek gitározással, 
sokat hallgatom, bár szerintem nem egy nyári 
sláger, vagy nem egynyári sláger. :)

# jax jOnes fT. raye: you don’t know me
jumodaddy: Jó kis dal. Egy kör az egész, de az 
ha beakad az ember fejében, nehezen megy 
ki belőle. Valahogy mégsem érzem benne az 
óriási slágerpotenciált.

# kaTy perry fT. mIGOs: Bon appetit
jumodaddy: Friss hangulatú, érdekes dal, jó  
a témaválasztás és nagyon komoly a klip hoz-
zá. Katy Perrytől láttunk már nagy slágereket, 
egy hónap alatt közel kétszázmillió megtekin-
téssel még bármi lehet belőle.
kama: Katy Perrynél elengedtem.

# kendrICk lamar: humBle.
jumodaddy: Nagyon komoly hiphop zene, 
menő, modern, érdekes klippel. Kendrick pedig 
az egyik leghitelesebb figura a hiphopvilágban, 
nagyon jöhet a dal.
iamyank: A klip itt szintén zseni. Nálam a nyár 
antislágere, a legjobb értelemben.
kama: Ez a csávó a saját ligájában mozog 
tök egyedül. A rap Beyoncéje. Bármi, amihez 
hozzányúl az elejétől a végéig, a szövegen,  
a vizuálon, az üzeneten át tűzforró. Valószínű-
leg már most ő a legjobb rapper valaha.

# lOrde: Green light
jumodaddy: Nem vagyok egy nagy Lorde-fan, 
de nagyon jól megírt dal. Folyamatosan épít-

kezik és élettel van teli. Erre a klip is nagyon 
kifejezően ráerősít. Azonban számomra nem 
egy túl nagy esélyes a nyári sláger versenyben.
kama: óriási dal. Nálam az egyik top nyári 
sláger. Amikor először hallottam, nagyon 
furcsának tűnt ez a diszkós zongorás refrén, 
aztán persze most már azt gondolom a legjobb 
résznek. Nagyon tetszik, amiket Lorde csinál, 
magával ránt ez a darkpopos világ. Az egész 
lemez csillagos 5-ös.
jappán: Kedvencem. Kicsit olyan a hangulat, 
mint amikor The Streets jött a második lemezé-
vel. Az elsőn ugye álmodozás, depressziósan a 
csillogásról, aztán bejött és most ríl csillogás.

# luIs fOnsI & daddy yankee fT. 
jusTIn BIeBer: despacito
jumodaddy: No komment. Alig fél év alatt 
kétmilliárd megtekintéssel kijelenthetjük, hogy 
idén ez a nagybetűs nyári sláger.
kama: Ezt nem tudtam végighallgatni. A Paula 
és Paulina jut róla eszembe!
jappán: Öt hónap alatt kétmilliárd katt. Tök-
mindegy, milyen.

# mura masa fT. CharlI xCx: 1 night
jumodaddy: Nagyon kedves és egyben szexi 
dal, jó klippel. Charli XCX-nek volt már nagyobb 
dobása, de hiteles és egyben van.
kama: Ezt be fogom tenni házibulikban. Kicsit 
alternatív táncolós dal. Mindkettejüknek van-
nak jobb számai, de erre jó lesz.

# paramOre: hard Times
kama: Ez egy három-négy napig széthallgatós, 
aztán többet nem hallgatós dal. Király, de 
semmi különös. A VOLT-os koncertjüket viszont 
nagyon várom.
jappán: Ez hogy kerül ebbe a listába?!

Ehhez a négy felkínált dalhoz (liam payne 
ft. Quavo: Strip That Down, lil uzi vert: XO 
TOUR Llif3, lil yachty: Forever Young, playboi 
carti: Magnolia) egyik hazai előadónak sem 
volt hozzáfűznivalója, de Kama még elárulta, 
hogy az ő kedvenc idei nyári slágere childish 
gambinótól a Redbone: „nem tudom abbahagy-
ni a hallgatását!”  

KONCERTAJÁNLÓ

1093 Budapest, Mátyás u. 8. | +361 216 7894  
info@bmc.hu | www.bmc.hu

A                     támogatója az

2017. JÚLIUS 20. CSÜTÖRTÖK 21.00

KIHAGYHATATLAN 
FRANCIA-NÉMET 
JAZZHULLÁMVASÚT
GoetheJazz | qÖÖlp (F/D)

2017. JÚLIUS 22. SZOMBAT 21.00

HIPNOTIKUS KARMA-GROOVE, 
VISSZHANGZÓ EMLÉKFOSZLÁNYOK

Palotai Csaba 
•••Kozmic T-Junction••• (F/D)

2017. JÚLIUS 19. SZERDA 21.00

A LÉLEK ZENÉJE KÉT SZAXOFONNAL, 
KÉT NAGYBŐGŐVEL ÉS DOBBAL 

Grencsó Bipolar Collective 
+ Lewis Jordan (H/USA)

2017. JÚNIUS 30. PÉNTEK 21.00

MAHLER ÉS NIRVANA AZ ÉNEKESNŐ 
ÉS A SZAXOFONKVARTETT MŰSORÁN
GoetheJazz | Clair-obscur 
és Harcsa Veronika (D/H)
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# eddIe vedder 
A Pearl Jam frontemberében saját bevallása 
szerint szörfözés közben merült fel először  
a Mamasan-dalciklus ötlete (amibe az Alive,  
a Once és a Footsteps tartozik). Így már nem is 
olyan meglepő, hogy a debütalbumon a trilógia 
két száma mellett az Oceans is helyet kapott, 
ami az énekes ódája az egyik legnagyobb 
szenvedélyéhez.

# perry farrell 
A Jane’s Addiction énekese a banda megalaku-
lása előtt Kaliforniába költözött, hogy csak  
a szörfnek éljen. Közben az autójában lakott és 
építkezéseken dolgozott a megélhetéséért.

# rOBerT TrujIllO 
A basszusgitáros nem véletlenül lett  
a Billabong reklámarca: állítólag a közös neve-
ző Kirk Hammett és közte a szörf volt. Így már 
érthető, hogy a Metallica gitárosa miért  
őt hívta meg Jason Newsted helyére.

# swITChfOOT 
A keresztény rockzenekar kilencedik, Fading 
West című albumával egyidőben megjelent egy 
azonos című kísérőfilm is, aminek fókuszában 
a tagok szörf iránti rajongása áll. Ráadásul 
2005 óta minden évben megrendezik a Bro-
Am nevű adománygyűjtő fesztivált/tábort is, 
aminek a hullámlovaglás szintén esszenciális 
része.

# jaCk jOhnsOn 
Johnson mindössze tizenhét éves volt, mikor 
bejutott a Pipeline Masters döntőjébe. Egy 
héttel később viszont a hullámok a zátonyhoz 
csapták, de szerencsére megúszta százötven 
öltéssel és pár kitört foggal (ez utóbbi inspi-
rálta a Drink The Water című dalát). A felépülés 
közben kezdte el tökéletesíteni a gitártudását, 
a többi pedig már történelem.

# ChrIs marTIn 
Tekintve, hogy se nem dohányzik, se nem iszik, 
a Coldplay frontembere így kapcsol ki, amikor 
csak lehetősége van rá.

# maTT skIBa 
Az Alkaline Trio gitáros-énekese több interjúban 
is úgy nyilatkozott, hogy a szörfözés segít 
a lelki egyensúlya megtartásában. „A vízből 
kifele jövet mindig jobban érzed magad, mint 
befele.”

# andrew vanwynGarden 
Bár már az Oracular Spectacular idején készült 
sajtófotókon is szörfdeszkával pózoltak, az 
MGMT egyik fele állítása szerint az album 
megjelenése előtt sosem szörfözött, csak 
álmodozott róla. Miközben viszont a folyta-
táson dolgoztak, szinte az összes fontosabb 
hullámot „betörte” már.

# flea 
Anthony Kiedis mellett ő a Red Hot Chili 
Peppers másik fanatikus szörföse, aki ráadásul 
még Thom Yorke-ot is mentorálta.

# alex knOsT 
A világ egyik legjobb longboardosa szabadide-
jében a Japanese Motors nevű Black Lips-kópia 
garázsrockzenekar frontembere is. A Step Into 
Liquid című dokumentumfilm alapján az első 
szerep sokkal jobban megy neki. 

„Oh come on, I wanna go surfing!” – énekelte vidám nyári slágerében a The Drums. De 
nem 2010-ben bukkant fel az első zenekar, amelynek tagjai a megszokottól eltérően 
értelmezték a világot jelentő deszkák fogalmát – és még csak nem is hatvanas évek 
surfpopjára gondolunk, amelynek képviselői közül csak Dennis Wilson Beach Boys-
dobos volt gyakorlott szörfös. Íme, tíz olyan zenész Flea-től Robert Trujillo-ig, akik 
számára a hullámlovaglás több mint egyszerű hobbi.

a világot jelentő deszkák.
Szörföző zenészek.

kolláR bálint.

/ RHCP

/ CHRIS MARTIN

/ JACK JOHNSON

/ EDDIE VEDDER

DRUMANDBASS, HALFTIME JUNGLE, GARAGE, GRIME
TR A P,  D U B STE P,  H I P H O P,  D U B ,  J U KE

2017.JÚLIUS 19-22., ORFŰ 

GENERAL LEVY (UK)

ANT TC1 

(UK) • BIG BUD 

(UK) • CHRIS.SU 

(HU)) • COLECO 

(UK)

COMMAND STRANGE 

(KZ) • COMMODO 
(UK)) • COMPA 

(UK) 

DAPPA AKA DUSTY FINGAZ (UK) • DJ REDHOT 

(UK) • EL-B 

(UK) 

HYDRO 

(UK) • ITOA 

(UK) • JADE 
(HU) • JAMMZ 

(UK) • KARMA 

(UK) 

KYRIST 

(UK) • LOEFAH 

(UK) • MAKO (UK) • MAZTEK 

(UK) 

MC FOKUS (UK) • MC JUICEMAN    

(UK) • MC MIKE ROMEO 

(UK) 

MINDSCAPE (HU) • MISS TROUBLE (UK) • ROBERT MANOS 

(US) 

SAM BINGA 

(UK) • SIR SPYRO 

(UK) • SURVIVAL 

(UK) 

VILLEM 

(UK) • ZERO T 

(UK)

...AND MANY MORE!
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FOTó mózsi gáboR – RockstaR photogRaphERs.

Gerendai Károly Közép-Európa piacvezető rendezvényszervező vállal-
kozásának, a Sziget Kft.-nek az alapítója, az ország egyik legsikeresebb 
üzletembere – övé az első magyar Michelin-csillagos étterem, a Costes 
is. Az idén 25. jubileumát ünneplő Sziget fesztivál mellett a tavaly indí-
tott, ezen a nyáron már teljes gőzzel üzemelő Lupa Tó strandparadicsom 
felfuttatásán dolgozik.

gerendai 
károly.

mi a legkorábbi emléked? 
Kisgyerekkoromban Kőbányán laktunk és  
a nagypapám sétálás címszóval elhordott egy 
kocsmába. A hely nevére már nem emlékszem, 
de arra igen, hogy ez egy rendszeres program 
volt. 
mi volt a gyerekként elkövetett legnagyobb 
hülyeséged? 
Négyéves koromban költöztünk ki Gödöllőre, 
tíz voltam, amikor visszaköltöztünk Budapest-
re, úgyhogy a kettő között volt valamikor a vé- 
ge felé, hogy egyszer a rendőrök vittek be az 
iskolába. Elindultam otthonról, de útközben lát-
tam egy cseresznyefát egy udvarban, bemász-
tam, szedtem róla és rám hívták a rendőröket.  
ha visszamehetnél az időben, milyen taná-
csot adnál a tinédzserkori önmagadnak? 
Azt, hogy vegyem komolyabban az angolta-
nulást. 
mit jelent számodra a testvér fogalma? 
Van két testvérem, de a gyerekeim is hárman 
vannak testvérek, úgyhogy ez nekem legin-
kább konkrét személyeket jelent. 
mit jelent számodra az újrakezdés? 
Számomra azért nem jelent túl sokat, mert 
ahhoz, hogy valamit újrakezdhess, valaminek 
le kell zárulnia, én pedig nem vagyok az a típus, 
aki könnyen felad és lezár dolgokat. Ezért nem 
is mondom, hogy jellemezne az újrakezdés. 
Nálam inkább folyamatok vannak. Van, amikor 
valamivel aktívabban foglalkozom, van, amikor 
kevésbé, de olyanra nem nagyon van példa, 
hogy valamit elengedtem, aztán újrakezdtem 
volna. 
miben hiszel? 
Nem vagyok vallásos, de hiszek az adott szó-
ban. Hiszek abban, hogy mindent meg lehet 
beszélni.  
mit tekintesz küldetésednek? 
Nincs különösebb küldetéstudatom. Ha valamit 
fontosnak tartok, akkor azt szeretném megva-
lósítani, de az álmaim megvalósításának sem 
küldetéstudattal állok neki. 
mi motivál legjobban az életben? 
Ha megvalósíthatom az álmaimat, az motivál. 
  

a magyar nép nem politikára termett, igaz 
vagy hamis? 
Szerintem ebben a kérdésben nem fontos  
a náció. Annyi inkább, hogy a magyar népnek 
nem volt még ideje igazán megtanulni azt, 
hogy a politika nem valami tőle független dolog, 
hanem neki kellene irányítania a saját sorát.  
mi a legnagyobb erényed? 
Hogy alapvetően megoldáscentrikus valaki 
vagyok, aki ha kell, kész a kompromisszumra 
is. Abban hiszek, hogy a kompromisszumos 
megoldás is megoldás.  
és a legnagyobb bűnöd? 
Talán az, hogy a nagyfiam gyerekkorából 
kimaradtam.  
kedvenc káromkodásod? 
A feleségem azt mondja, hogy a ’b...a meg’-et 
használom a legtöbbet. 
hány kávé egy nap? 
Nulla. Kólázom helyette. 
mit énekelsz a zuhany alatt? 
Alapvetően kádban fürödni szeretek, de nem 
nagyon szoktam énekelni. 
vinyl vagy cd vagy streaming? 
Leginkább cd, az autóban. 
melyik koncert volt rád a legnagyobb hatás-
sal? 
Tizenkét-tizenhárom éves koromban, 1983 kö-
rül voltam először nagy rockkoncerten, az egy 
P. Mobil volt és nagyon nagy hatással volt rám.  
számodra legfontosabb sziget-koncert? 
David Bowie, 1997-ben. Másodiknak a Prince-t 
mondanám, de a Bowie talán annál is nagyobb 
élmény volt. 
kedvenc külföldi fesztiválod? 
A legtanulságosabb a belga Tomorrowland volt. 
kedvenc fogásod? 
Rakott krumpli vagy túrós csusza. 
kedvenc borod? 
Antialkoholista vagyok, úgyhogy nincs ked-
venc borom. 
kedvenc strandod? 
Most egyértelműen a Lupa, ahol tavaly óta 
csináljuk a prémium strandot, eddig két strand-
szakasz van készen. 
 

Rádió vagy tv?  
Rádió, mert nagyjából nyolc éve nem nézek 
tévét. Még leginkább a Petőfi, de alapvetően 
inkább igyekszem cd-t hallgatni az autóban. 
kedvenc film? 
Picasso kalandjai. De sok más is van. 
kedvenc kortárs képzőművész? 
Gyűjtöm a kortárs képzőművészeti alkotáso-
kat, így nehéz megnevezni egy kedvencet, de 
talán Tarr Hajnalka. Most éppen talán ő, de sok 
kedvenc van: Bukta Imre is, Lugossy Laca is. 
Örülnék annak is, ha lenne egy Basquiatom.  
melyik könyv volt rád a legnagyobb hatással? 
Elég meghatározó volt Hamvas Bélától a Kar-
nevál. De nagyon szerettem Sánta Ferenctől Az 
ötödik pecsétet is.  
kivel szeretnél közös fotót magadról? 
Nem vagyok szelfizős, nem szoktam közös 
fotókat készíteni, de talán a dalai lámával.  
félig tele vagy félig üres a pohár? 
Mindenképpen inkább félig tele. Alapvetően 
optimista típus vagyok.  
magyarnak lenni annyi, mint... 

... magyar anyanyelven beszélni. 
a boldogság egy... 

... állapot. 
a szeretet... 

... egy fontos érzés. 
a szerelem... 

... egy inspiráló állapot. 
a tehetség... 

... jó, ha van.  
a legféltettebb kincsem... 

... a családom. 
mi történik velünk, amikor meghalunk? 
Jó lenne tudni. Az biztos, hogy onnantól nem 
mi irányítjuk a dolgokat.  
mondj valamit magadról, amit még soha nem 
árultál el egyetlen interjúban sem! 
Édesanyám allergiás volt a darázscsípésre, 
engem viszont még soha nem csípett meg 
egy sem, így nem tudom, hogy örököltem-e 
az allergiát. Szóval ez egy frászom, hogy majd 
egyszer akkor fog kiderülni, amikor megcsíp 
egy darázs. 



| 19 | 

víz & zene

 Még több Recorder: Facebook.com/Recorder.hu 



| 20 | 

trend

 Még több Recorder: Facebook.com/Recorder.hu 

Tavaly a hazai lemezkiadókat mutattuk be többrészes sorozatban, idén a magyar koncertszervezőcégekről, 
promóterekről készítünk pillanatképet. „A dolgok állása” a koncert- és partiszakma felől – második fejezet, 
három stabil szereplővel. 

a bookolás szépsége.

1. nvC (Selected SoundS, caSino 
Bangkok). 
2. 2004. 
3. Breuer Péter, Kustán Gergő, Papp László, 
Togay Jónás. 
4. Elektronikától az élőzenéig, 300 - 1500 fő. 
5. 20-40 attól függően, mennyire vagyunk 
aktívak éppen. 
6. Klubnyitás 
7. Berlin Calling: Paul Kalkbrenner-, Moderat-
koncertek, az első nemzetközi Glass Animals-
turné utolsó és legnagyobb állomása, Jon 
Hopkins Immunity album launch. 
8. Electronic Beats fesztiválok. 

9. A tömegízlést kiszolgálni könnyű. Egy kis 
szubkultúrát megszólítani szintén. Sokaknak 
örömet okozni értéket közvetítve: művészet. 
10. Összefűzni egy helyen a két dolgot, amivel 
foglalkozunk, a koncerteket/bulikat és a ven-
déglátást. 
11. Nem mindig éri meg, de óriási motivációt 
jelent formálni a budapesti kulturális életet, 
mivel elég régi csapatnak számítunk, már 
felnőtt egy generáció, akikre így vagy úgy 
hatással voltunk és reméljük, hogy sikerült 
inspirálnunk őket. 
12. Családias, de kicsit egysíkú. 

1. new BeaT. 
2. 2011. 
3. Horváth Máté. 
4. 95%-ban élő zene, alapvetően rock, indie, 
alternatív pop és hiphop. Nincsenek műfaji 
megkötöttségeink, inkább csak nem nyúlunk 
bizonyos témákhoz, amikhez nem értünk, 
vagy rosszak a tapasztalataink. Túlnyomó 
többségben headline koncertek, de akad 
minden évben fesztivál booking is. 170 és 10 
ezer fő közötti kapacitások. 
5. 35 / év az elmúlt 3 évben, 95%-ban külföldi 
előadókkal. 
6. A már bejelentett koncertek mellett még 
nagyjából tíz koncert az év végéig. Továbbá 
kísérletet tenni arra, hogy kurrens és minőségi 
külföldi előadók vidéken játsszanak klubkon-
certeket. Jelen állás szerint az első próbálko-
zás 2018-ban valósul majd csak meg, de már 
idén nyilvánosságra hozzuk az eseményeket. 
7. Huh, ez nagyon nehéz... Foals, Trentemøller, 
Austra, Marilyn Manson, Asking Alexandria, 
Tegan and Sara. 

8. Nem illik előre inni a medve bőrére, de 
az idei Marilyn Mansont említeném. Ha ko-
rábbiakat nézünk, akkor a 2013-as pecsás 
Morcheeba-koncert talán. 
9. Minőségi kultúraközvetítés nemzetközi 
könnyűzenei előadók által. 
10. Egyrészt minél több friss, izgalmas és 
színvonalas előadónak lehetőséget adni, hogy 
fellépjen Magyarországon. Másrészt már 
népszerű, akár világszerte ismert művészek 
felléptetése – elsősorban olyanoké, akik még 
nem jártak nálunk, akiknek pótolnivalója van 
hazánkban. Természetesen visszavárunk 
mindenkit, nem szeretjük a „kipipálás” alapú 
gondolkodást – inkább építeni szeretjük  
a művészeket a piacon. Nem titkoltan célunk 
a koncertlátogatási kultúra erősítése azokban 
a műfajokban, ahol a magyarországi fesztivál-
vízfejűség különösen érezhető. Igyekszünk 

– amennyiben módunk van rá – arra érdemes 
magyar előadóknak lehetőséget biztosítani 
előzenekarként. Ez sok esetben a külföldi 
zenekarok menedzsmentjén akad fenn, nem  

a mi szándékunk hiányzik. Friss elkötelezett-
ségünk pedig a vidéki klubokban meghonosíta-
ni a naprakész külföldi előadók fellépéseit, de 
ez valószínűleg a legnehezebb és leghosszabb 
projekt lehet, amibe belevághatunk. 
11. Ha lehet, akkor azzal kezdeném, hogy mi 
motivál minket: szeretjük a zenét, szeretjük  
a koncerteket, szeretjük látni a közönségen és 
az előadón, hogy élményekhez jutnak a kon-
certek által. Fotókon kívül ebben az iparágban 
szinte semmi sem marad meg egy-egy kon-
certből, csak az emlékek. Ezekből kell a lehető 

Magyar koncertszervezők, promóterek 
2017-ben (2. rész).

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.

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

10. 
11. 
12.

minden megkérdezett promóternek, szervezőcégnek az alábbi kérdéseket tettük fel:



| 21 | 

trend

 Még több Recorder: Facebook.com/Recorder.hu 

legjobbat és legtöbbet összehozni. És akkor az 
első kérdésre jöhet is a válasz: nem igazán éri 
meg, sőt! A befektetett energia és az anyagi 
megtérülés egyáltalán nincs arányban  
a kockázattal és a gyakori kudarcokkal. Bár 
attól, hogy egy koncert veszteséges, a fentiek 
még mind megtörténnek, elraktározódnak – 
és ez hajt minket. Természetesen farizeusi 
állítás lenne azt mondani, hogy nem érdekel 
minket a pénz, az egész zeneipar alapvetően 
pénzről szól – ahogy a nyugati társadalom is. 
Azon dolgozunk, hogy jó és sikeres rendezvé-
nyeink legyenek a közeljövőben, mert ez ga-
rantálja, hogy tudjuk folytatni a későbbiekben. 
12. A legtöbb magyar promóter – a piaci sa-

játosságok miatt – jó ízléssel válogatja ki az 
általa lebookolt fellépőket. Szinte elenyésző 
azoknak a rendezvényeknek a száma, ahol ciki 
/ kellemetlen előadások láthatóak és hallha-
tóak. Nyilván ez alól kivétel a TAO-begyűjtésre 
kihegyezett popzene + vonósnégyes + tánc-
csoport felállás. Sajátosságként azt lehet 
talán elsőként kiemelni, hogy az élő zenében 
nagyon kevés hazánkban a promóter. Szintúgy 
megemlíteném, hogy szinte kizárólag Buda-
pesten tudunk működő nemzetközi piacról 
beszélni. Azt hiszem, hiányosságokról nincs 
sok értelme beszélni, mert a legtöbb fennálló 
hiányosság abból fakad, amilyen állapotú  
a piacunk. Nagyon gyenge a vásárlóerő és  

a koncertlátogatási kultúra sok műfajban még 
épp csak csírájában van – máshol épp el-
pusztulóban. A hirdetési lehetőségek finoman 
szólva visszafogottak és ezen a promóterek 
nem nagyon tudnak változtatni, nem áll mó-
dunkban rádiókat indítani és zenei sajtót bőví-
teni, hiszen egy-egy koncert promójára eléggé 
visszafogott összegek állnak rendelkezésre. 
Sok kisebb – DIY – promóter van, akiknél bizo-
nyosan hemzsegnek a szakmai hiányosságok, 
de az a pár koncerthelyszín, amivel dolgozni  
lehet, olyan stábbal és infrastruktúrával  
rendelkezik, amely segít ezeket kiküszöbölni; 
a színvonalas és felfelé ívelő zenei képzésekről 
nem is beszélve.

1. InCOnCerT. 
2. 2011. 
3. Balassa János. 
4. Bármilyen kortárs zene, műfajtól függetlenül. 
Főleg nagyobb nézőszámú élő könnyűzenei 
koncertek, MOM Kult, Erkel Színház, BKK, SYMA, 
Budapest Aréna méretű produkciók.  
5. 10-15 túlnyomórészt magyar nagykoncert, 
de társrendezőként 1-1 külföldi produkció 
(például Yamato, André Rieu) szervezésében is 
részt veszünk.  
6. Koncertek szervezése, melyek közül  
a nagyobbak, vagy kiemelt jelentőségűek: 
Pápai Joci MOM Kultban tartandó első önálló 
nagykoncertje, André Rieu és a Johann Strauss 
Zenekar, Lovasi 50 Jubileumi Nagykoncert, 
Caramel Karácsony az Arénában, Csík Zenekar 
óévbúcsúztató a SYMA Csarnokban, Talent 
management terén Caramel és Pápai Joci fellé-
péseinek szervezése, dalaik, lemezeik kiadása, 
karrierjük szinten tartása, építése. Televízió-
zás/online entertainment területén pedig Papp 
Gergő Pimasz úr átcuccol című tévésorozatá-
nak gyártása (RTLII), illetve Pimasz úr a Bala-
ton körül című nyári projektjének készítése. 
7. Valószínűleg az első kettő, amivel 2011-ben 
igazán elindult a vállalkozás: Bródy János Az Il-
lés szekerén lemezbemutatója, illetve Caramel 
legelső nagykoncertje (Szuperkoncert, ahogy 
a kifejezést akkor kitaláltuk J), mindkettő  
a SYMA Csarnokban. A megelőlegezett bizalom 
nagyon sokat számított. A Kossuth-díjas Csík 
Zenekar sokéves bizalma is kitüntető, 2012 óta 
szervezzük nekik híres óévbúcsúztató nagy-
koncertjeiket, ahol olyan nagyságokkal dolgoz-
hattunk együtt, mint Presser Gábor, Karácsony 
János, Bródy, Laár András, Rúzsa Magdi vagy 
épp Lovasi András, a hazai rock korszakos 
egyénisége, aki idén ránk bízta a november 
11-i jubileumi Aréna-koncertjének lebonyolí-
tását.  
8. Lehetetlen egyet kiemelni, de szakmai 
szempontból talán a legváratlanabb siker a 
Honeybeast zenekar Symphoney koncertje 

volt az Erkel Színházban. A jegyek egy hónap-
pal az esemény előtt elfogytak, a zeneileg, 
látványban és hangulatában is pazar koncert 
pedig egy mára meghatározó, hamarosan még 
nagyobb csapat első igazán nagyszabású 
durranása volt. Mérföldkő, ha úgy tetszik. Ez 
ebben a szakmában az igazán kielégítő. 
9. Csak azt szabad megrendezni, amiben 
hiszünk. Ez anyagilag nem mindig célravezető 

– volt is alkalom, amikor emiatt nagy pénzektől 
estünk el –, de mindenképp kellemesebb, mint 
szakmunkázni és a büfében várni a rendez-
vény végét.  
10. Folytatni, amit elkezdtünk: rátalálni már bi-
zonyított előadókra, akiket egy szinttel feljebb 
tudunk segíteni úgy, hogy új közönségnek is 
bemutatjuk őket a tehetségükhöz méltó tech-
nikai és szakmai színvonalon. Később együtt 
folytatni és fenntartani a szintet. 
11. Mert a tehetség nagyon vonzó dolog. Cso-
dálatos pillanat tud lenni például, amikor a gye-
rekkori példaképed, akinek a lemezeit karcosra 
játszottad a szobádban, egyszer csak ott ül 
veled szemben és egyenrangú ’üzlettársként’ 
tekint rád, ne adj’ Isten érdekli a véleményed 
valamivel kapcsolatban. Emellett ha megy  
a bolt, meg is lehet belőle élni úgy, hogy nincs 
az a klasszikus, nehezen ébredős munkaérzet. 
A többség által sajnos ritkán átélt ’I love my job’ 
rikkantás, ami szerencsére gyakran előtör be-
lőlünk. Valószínűleg addig is érdemes csinálni.  
12. Értékek: az előadók, a produkciók, remek 
helyszínek, kreatív kollégák a marketing-, 
média- és technikai szolgáltatók világából. 
Kihívások: alacsony hazai átlagjövedelem, ’sok 
eszkimó, kevés fóka’ jelenség, már ami a piaci 
túlkínálatot illeti. Nagyon sok program van egy 
viszonylag korlátozott felvevőpiacon. Magyar-
ország, különösen a nagyobb vidéki városok 
és Budapest, nagyon nyitott a kultúrára, de 
az említett pénzszűke és a ’programzaj’ miatt 
igen nehéz olyan rendezvénnyel előrukkolni, 
ami akkora érdeklődésre ad okot, hogy komoly 
forintokért feláldozzuk rá az esténket, amit 

egyébként remekül el tudnánk tölteni mással.  
Érdekes piaci jelenség például, hogy míg egy 
külföldi sztárra komolyabb promó nélkül, csilla-
gászati árakon szinte azonnal elfogynak  
a jegyek, addig egy hazai csúcselőadó koncert-
jére a teltház elérése érdekében egy vagyont 
kell reklámra, médiára költeni mérsékeltebb 
jegyárak mellett, ami főként a profit, ezáltal  
a gázsi mértékét befolyásolja. Kereslet-kínálat, 
ahol még mindig érvényesül a régi beidegző-
dés, mi szerint ami nyugatról jön, az csak jobb 
lehet. Ezzel szemben az igazság az, hogy  
a zenei minőség nem mindig jobb, sőt, csupán 
a lehetőségek mások: egy 40 állomásos, 100 
eurós jegyárú turné nyilván nagyobb techni-
kára, látványra, koreográfiára ad lehetőséget, 
mint egy egyszeri, agyonreklámozott á 30 
eurós produkció. De nem baj, ez a kihívás is  
a szakma része. Az sem túl kedvező, hogy  
a nem szabadtéri koncertek áfája még mindig 
27%. Az indoor nagykoncertek promóciója 
során továbbá szép feladat olyan vonzó, ’egy-
szeri és ki nem hagyható’ csomagolásba tenni 
nyáron 2000 forintért sör-bor-cigi mellett 
megnézhető előadókat, hogy a fogyasztó 
azért hajlandó legyen négyszeres árat fizetni, 
parkolni, sorban állni a ruhatárnál, majd a 
dugóban hazavánszorogni. Hiányosságok: 
néhány. Ebből az egyik, hogy nincs exportiro-
dánk, nemzetközi sztárunk, így a fent említett 

’magyar is less’ hozzáállás nehezen lendülhet 
ki a medréből. Az Egerben tartott Music Hun-
gary konferencián voltak biztató jelek, hogy 
például az észtekhez, hollandokhoz hasonlóan 
nálunk is létrejöjjön egy minimális költségve-
tési összegből fenntartható iroda. Kíváncsian 
várjuk a fejleményeket a projekttel kapcsolat-
ban, amiben szívesen részt is vennénk.  
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Gjirokaster az albán kultúra egyik kitüntetett 
helye. A lenyűgöző földrajzi környezetben 
fekvő történelmi város egészen közel van  
a görög határhoz, de évszázadokig az oszmán 
birodalom egyik régiós központja volt és nem 
mellesleg itt született – egymástól néhány 
háznyira – Enver Hodzsa, a kommunista blokk 
legdiktátorabb diktátora és a fantasztikus 
Ismail Kadare, a még ma is élő legnagyobb 
albán író.

Gjirokaster térsége szinte mindent tud: 
hatalmas hegyek közötti széles völgyeket, 

érintetlen természetet, tenger közelségét, 
őskeresztény sziklakolostorokat, görög 
emlékeket, olcsóságot, gasztronómiát, és 
a keleti ortodox ikonművészet néhány 
csúcsteljesítménye (Onufri a közeli Beratban 
született) mellett a Bektashi szufizmus 
központja és szent helyei is itt vannak  

– a mindenféle vallást tiltó Hodzsa-korszak 
után ismét aktívan.  

Itt, a szédítő magasságban lévő gjirokasteri 
fellegvárban rendezték meg nemrég először  
a Fustanella fesztivált, az éledő albán világze-

nei piac első nemzetközi eseményét. Az  
a kevés albán előadó, akit ismertem – Redi 
hasa, az egyik legjobb csellista, akit valaha 
láttam, az albanian iso-polyphony group és  
a fanfara tirana – mind itt volt és persze nem 
csak ők.

Az albán kultúra a balkáni szláv népek, illetve  
a közelség okán a görög, az évszázadokig 
tartó oszmán uralom miatti török és később, 
az emigráció és az Albániában is fogható 
rádiók és tévék miatt az olasz kultúra három-
szögében fejlődött. Gjirokaster környékén 
szinte mindenki beszél görögül is (Ioannina 
talán hatvan kilométer, Korfu pedig közelebb 
van hajóval, mint Tirana autóval) és valameny-
nyit olaszul is. Mindkét országban már a kora 
középkortól jelentős albán közösség él: Görög-
országban arvanit, Pugliában, Olaszországnak 
az Albánia felé nyújtózkodó sarkában pedig 
arbëresh a helyi, archaikus albánt beszélő 
albánok népneve. Ez önmagában is elég színes 
alapanyag, de az albánok eközben politikailag, 
nyelvileg, társadalmilag és kulturálisan mar-
kánsan megkülönböztethetőek maradtak. 

Az albán zenei hagyományok közül a legjelleg-
zetesebb talán a polifonikus férfikórusoké. Az 
albánhoz hasonló férfi-többszólamúság a Föld-
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wEyER balázs.

Albániában nemigen voltak eddig zenei fesztiválok. Ami van, az többnyire ingye-
nes, afféle politikai célzatú pénzszórás a nép közé, mert a belépőjegyeket úgysem 
tudnák megfizetni. A kivételek egyike az ötévente egyszer megrendezett legendás 
gjirokasteri folkünnep, ami hatalmas tömegeket szokott vonzani.
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kincsek egy porosodó ládában.
Zene Albániában.



közi-tenger másik medencéjében, Szardínia 
és Korzika szigetén jellemző. Bertrand-Lortat 
Jacob francia etnográfus, akinek a felesége 
szardíniai, az etnomuzikológia egyik legfon-
tosabb és legszórakoztatóbb gonzo könyvét 
írta a szárd tenori-król, az ottani négytagú 
polifonikus férfiénekegyüttesekről, amelyhez 
komoly zenei gyűjtőmunka is társult, és amely 
a könyvvel együtt lemezen is megjelent. Neki 
meggyőződése, hogy a szárd és az albán po-
lifónia valahogy kapcsolatban van egymással, 
bár bizonyíték erre nincs. Könyvben ez  
a kutatása nem jelent meg, de egyszer láttam 
egy előadását a brit etnomuzikológiai társaság 
éves konferenciáján, ahol az albán gyűjtéseit 
mutatta be és meggyőzően érvelt amellett, 
hogy az egyértelműen rokon szárd és korzikai 
acapella polifónia eggyel távolabbi rokona az 
albán.

Ezek a többszólamú férfikórusok sok helyen 
megtalálhatóak Albániában, de elsősorban 
mégis a déli részre jellemzőek. Itt élnek  
a toszkok, a két nagy albán etnográfiai csoport 
egyike. A déli toszk és az északi gegh régiókat 
a Shkumbin folyó választja ketté, Tiranától 
valamivel délre. Hivatalosan a különbség  
a két csoport között elsősorban nyelvjárási, 
de jelentős kulturális és politikai eltérések is 
akadnak. Számon tartják, hogy mikor volt gegh- 
és mikor toszk-uralom az országban, hogy  
a kommunista diktátor Enver Hodzsa toszk volt 
(Gjirokaster egyértelműen toszk terület) és 
a toszkokat részesítette előnyben a pártban, 
a gegh Sali Berisha elnök (akiről többször 
hallottam, hogy neves kardiológiusként Enver 
Hodzsa kezelőorvosa volt és ezt a tényt az al-
bánok egy része azzal azonosítja, hogy Hodzsa 
kreálmánya a rendszerváltás utáni elnök) 
pedig igyekezett több gegh-et helyzetbe hozni. 
Kulturálisan a gegh-ek jobban tartják a törzsi 
társadalmi rend maradványait, míg a toszkok, 
akiken nagyobb nyomot hagyott a szomszédos 
görög és török kultúra, már a XIV. században 

elhagyták a klánokra épülő berendezkedést.  
A többszólamúságban a toszkok jellegzetes-
sége a hosszan-hosszan kitartott drónhangok, 
vagy más néven burdonszólam – a monoton 
kitartott kísérőhangot hívják így. Már a kon-
certeken is elgondolkodtam azon, hogy vajon 
mennyi élvezet lehet zeneileg abban, ha az 
ember 8-10 percen át ugyanazt a kitartott kí-
sérőhangot adja, amit aztán meg is tapasztal-
tam, amikor Simon Broughtonnal, a Songlines 
főszerkesztőjével bekapcsolódtunk egy 
étteremben a szomszéd asztalnál éneklőkhöz 

– ezt a szólamot énekelni tényleg nem nagy 
sikerélmény, de hallgatóként és énekesként 
is kétségkívül van benne valami hipnotikus 
erő.  Ezt az UNESCO által is védett többszólamú 
éneklési hagyományt posztósapkában és 
rövid, vászon férfiszoknyában, az úgynevezett 
fustanellában adják elő a színpadon – ez  
a ruhadarab adta a fesztivál nevét. 

A másik, a balkáni szláv befolyásból eredő és 
nekünk ezért ismerősebb hagyomány a rezes-
bandáké, a fanfaráké. De nem csak a Balkán, 
hanem a fél évezrednyi oszmán megszállás 
is nyomot hagyott, így az itteni rezesbandák 
felállásukban a balkániakra hasonlítanak, 
dallamvilágukban viszont már inkább törö-

kösek – ez azt jelenti, hogy jóval több a szűk 
hangköz, a félhangok, a makám skálára em-
lékeztető hajlítás. Bár játszanak kimondottan 
balkáni táncformákat is – kólót, coceket, 
ciftetelit, de létezik speciálisan albán rezes 
hagyomány is. Ez a kaba, amely egy repetitív, 
szuggesztív, improvizatív műfaj és a rezesek 
mellett hagyományosan klarinét és harmonika, 
sőt, olykor hegedű is volt benne. A Fustanella 
fesztivál legnagyobb dobása a legjobb albán 
rezesbanda, a Fanfara Tirana és a Transglobal 
Underground illetve néhány iso-polifon énekes 
közös koncertje volt.

Hogy az olasz hatásról is beszéljünk, a csizma 
sarka, Puglia tartomány kimondottan közelre 
nyúlik be az albán partokhoz, így az emigráló 
albánoknak ez az olasz országrész az egyik 
legkedveltebb célpontja évszázadok óta – 
Brindisi kikötője volt leggyakrabban az akár 
csónakkal is útra kelők célpontja. Ma az albán 
zenészek jelentős része él Olaszországban, 
köztük a már említett csellista Redi Hasa is, 
akinek a Maria Mazzottával közös duója régóta 
az egyik kedvencem, de dzsessz-zenészként 
és Ludovico Einaudi zenekarának csellis-
tájaként is elképesztő dolgokra képes. De 
Olaszországban él Robert bisha, a fiatal albán 
zenészgeneráció egyik meghatározó tagja és 
a gjirokasteri fesztivál művészeti vezetője is, 
aki zongorán, gitáron és mindenféle kütyükön 
egyaránt különleges dolgokra képes, bár  
a crossover iránti szerteágazó, mindent kipró-
bálni akaró szenvedélye néha furcsa dolgokat 
produkál.

Albánia világzenei felhozatala épp olyan, mint 
az ország: nagyon szép, nagyon sokféle, nyers, 
keresetlen és barátságos – és mindebből na-
gyon kevés látszik kifelé. Egy elfelejtett, poro-
sodó láda Európa padlásának sarkában, ahova, 
ha egyszer véletlenül bevilágítunk a zseblám-
pával, akkor hosszú ideig fogunk elmerengve 
turkálni az összekoszolódott kincsek között.  
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CalvIn 1.0: jólfésülT szépreményű

Calvin Harris ugyan Skóciában született 1984-
ben, de a szülei angolok, eredeti neve nagyon 
tipikusan brit: Adam Richard Wiles. Szégyenlős 
tiniként kezdte érdekelni a tánczene, képzeljük 
el, ahogyan hajnalban vízhatlan ruhában pucol-
ja a halakat Dumfries halfeldolgozó üzemében, 
csak hogy megvehesse magának első dj-fel-
szerelését. A kezdeti évek azonban nehezek 
voltak, hiába adott ki 18 évesen Stouffer néven 
tűrhető tribal/latin house 12”-et, hiába költö-
zött Londonba, hogy beindítsa karrierjét, hiába 
váltott Calvin Harris-re és dancepoposabb 
stílusra a 2004-es Let Me Know-val. Semmi. 
Újra szülővárosában találta magát, egy kávézó 
nyitásán ügyködött, miközben azért  
a MySpace-ra csak pakolgatta zenéit, ahogyan 
hétvégente pakolgatta a lemezeket dj-ként 
különböző környékbeli klubokban is, amikor 

végre felfedezték. Lemezszerződést kapott 
és megjelent első remixe, a visszatérő szuper-
slágeres All Saints-dalhoz, a Rock Steady-hez, 
majd alig egy hónap múlva, 2006 decemberé-
ben a zenemegosztó közösségi oldalról lemez-
re kúszott első sikerdala, az Acceptable In The 
80s. Szintifunkos, elektrodiszkós szám,  
a lecsengőben lévő electroclash-hez és a fel-
futóban lévő bloghouse-hoz is kapcsolható, de 
leginkább a dalszerző-producer elképesztően 
slágeres vénáját mutatja fel. Underground-
sikerből 2007 tavaszára országos Top 10-es 
sláger lett belőle és a bemutatkozó, teljesen 
egyedül írt, felvett, felénekelt I Created Disco 
album is szép fogadtatásban részesült. Naná, 
hogy ironikus, és elég okos anyag – Harris 
nem kreált semmit, csak jó ízléssel fogta a 
funkos, diszkós örökséget és többnyire ihle-
tett elektropopot csinált belőle, ami néha még 
az LCD Soundsystem dancepunkjától sem állt 

távol. Szóval egy szépreményű kívülálló figye-
lemre méltó sikere volt. 

CalvIn 2.0: szende sIkerkOváCs

Calvin Harris története nem különbözik radiká-
lisan más, szépen felfelé lépdelő dalszerző- 
producerek történetétől. Naná, hogy  
a szégyenlős középiskolásból lett szende sztár 
(aki még csak alkoholt sem fogyaszt) az első 
sikerek hatására hamar kinyílt, megmutatta 
oroszlánkörmeit, csúcsra tört és ott is ragadt, 
nagyon stabilan. Életrajzi filmjében majd 
egymásra vágják azt a jelenetet, amikor egy 
középsulis buliban nem meri felkérni kedveske 
osztálytársát, azzal, amikor Taylor Swifttel  
a popzene 2015-ös aktuális álompárjaként vi-
gyorogva fordulnak el a paparazzik elől. Gyors 
feltörését megfelelően szemlélteti, hogy 2007 
nyarán, alig két hónappal debütlemezének 

 Még több Recorder: Facebook.com/Recorder.hu 

Calvin Harris a 21. század egyik legnagyobb popsztárja, aki ebben az évtizedben ju-
tott csúcsra – hogy csak egyet mondjunk: 2013 óta minden évben ő a legjobban kere-
ső dj a világon. Mi a titka? Megfejtjük. Egyúttal bemutatjuk a 2010-es évek slágerlis-
tás, rádiós popzenéjének jellemző trendjeit és más nagypályás játékosait is, ha már 
Harris június 30-án érkező Funk Wav Bounces Vol. 1 című új albuma olyan tökéletes 
apropó erre. dömötöR EndRE-Rónai andRás.

elfogadható a ’10-es években.
Calvin Harris és az évtized popzenéje.
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megjelenése után a holland Lowlands fesztivál 
legkisebb helyszínén (élete első külföldi fellé-
pésén), egy kábé kétszáz főt befogadni képes, 
izzasztó dobozban láttam egy dobossal és 
gitárossal kiegészülve, egy évvel később,  
a spanyol Benicassim fesztiválon viszont már 
a második legnagyobb színpadnál sem fértem 
be a sokezres sátorba és buliztam a felvont 
oldalfalak mellett még néhány ezer kint re-
kedttel a komplett zenekari felállású koncertre. 
Igaz, Harris-nak közben annyira felívelt pályája, 
hogy túl egy Kylie Minogue-közreműködésen 
(In My Arms, 2007) már Dizzee Rascallal készí-
tett közös számot (Dance Wiv Me, 2008), ami 
meg annyira beütött, hogy nemcsak No. 1  
lett a brit kislemezlistán, de simán annak  
a nyárnak a slágere is (és Rascalt is az  
egekbe lőtte – Harris, a sztárcsináló). 

CalvIn 3.0: rekOrddönTöGeTő  
szuperszTár

Calvin Harris kezdte élvezi a reflektorfényt, 
és uralni életét, na meg a lemezlistákat. Kö-
vetkező albumán (Ready For The Weekend, 
2009) még szinte végig ő énekelt, a trance-es, 
elektrohouse-os (azaz az EDM egyik ágát 
onnantól meghatározó hangzású) I’m Not 
Alone-nal behúzta első szóló No. 1-ját is, amit 
a nagylemez is az élen követett és innentől 
lényegében megvolt a szupersztárstátusz, 
örök királyság. Tíz év alatt 21 brit top 10-es 
dal szerepel a neve mellett, ebből hét No. 1. 
Megdöntötte Michael Jackson korábbi rekordját, 
ami az egy albumról való legtöbb Top10-es 
számot illeti (Jackónak hét jött össze a Badről 
1987-től, Harris-nek kilenc (!) a harmadik LP-
jéről, a már electrohouse-os, EDM-popos 
és közreműködőktől hemzsegő 18 Months- 
ról). 2013-2016 között mind a négy évben  
ő vezette a legjobban kereső dj-k listáját (be-

vétele rendszeresen évi 60 millió dollár feletti). 
Mert persze ekkor már nem egy mikrofon 
mögött vezényelte hat-héttagú zenekarát, 
hanem az EDM-szabályok szerint a sokkal 
gazdaságosabb one-man-show-ban celebrálja 
fazonigazított dalait a legnagyobb színpadok 
headliner pozíciójában – a Szigeten 2014-ben 
End Show-zott. A teljesen el-EDM-esedett, big 
roomos hangzású negyedik lemezének,  
a 2014-es Motionnek (ami szinte mindegyik 
dalban más a közreműködő énekes) az első 
három kislemeze egyaránt listavezető volt, 
Harris alighanem ekkor volt a legmagasabb 
csúcson. Ahonnan törvényszerű némi vissza-
esés és nem meglepő a tempó visszafogása. 
Már olyan értelemben sem, hogy úszott az 
árral, deep house-os, tropical house-os dalokkal 
jelentkezett, és újabb biztonsági alapot szállí-
tott az évtized legsikeresebb énekesnőjének, 
Rihannának. Idei, albumbeharangozó dalaiban 
pedig végképp lassított trapes-trópusis nu-
discóra és számolatlan rapközreműködésekre. 
Mint az idei nyár egyik slágeresélyében, 
 a Slide-ban is.

a Tízes évek pOpzenéje

Harris legnagyobb dj/EDM-huszár pályatársai-
nál (David Guetta, Skrillex, Tiesto, Martin Garrix, 
ZEDD) sokkal változatosabb zenei közegből 
érkezett, talán sokkal nagyobb zenerajongó is, 
de az biztos, hogy gyorsabban és ügyesebben 
adaptálódik a folyton változó popzenei divatok-
hoz és biztos érzékkel válogatja a sikert garan-
táló közreműködőket. Na és mindegyiküknél 
jobb a dallamíró képessége, ami még az átala-
kuló slágerek korában is a legfontosabb ösz-
szetevő. A tízes évek popsztárjainak világába 
talán csak Diplo érkezett nála szélesebb zenei 
műveltséggel és innovációs készséggel, nem 
véletlen, hogy ő is az évtizedet meghatározó 

figura lett. De rajtuk kívül kik még? És mik  
még a jellemző trendek, stílusok? Milyen  
a tízes évek popzenéje? Nagy vonalakban 
áttekintjük azt is.

TermékkapCsOló kOllaBOráCIók

A tízes évek popzenéjében részben a főbb 
kétezres évekbeli trendek továbbélése, mu-
tálódása figyelhető meg. A termékkapcsoló 
kollaborációkban ugye Calvin Harris is élen 
járt. Végy egy trenddiktáló producert, faragj 
belőle popsztárt, adj minden új dalához egy 
új, csillogó-villogó tehetséget. Vagy kettőt. 
Vagy hármat. Harris-t nem kellett felépítenie 
a lemeziparnak, ügyesen magvalósította 
magát, aztán ügyesen diktálta, majd követte 
a hangzásdivatokat, de hogy éppen Florence 
Welch, Ellie Goulding, a Hurts, John Newman 
vagy most a Migos a kiszemelt vendégelőadó, 
abban ne legyen kétségeink, a bevétel maxi-
malizálása a legfőbb tényező – mindenki más 
esetében is. 

reTrO

A retro a kétezres évek hívószava volt, és 
ameddig lesz popzene, mindig eladható marad 
a nosztalgiázás, így persze ez a trend is  
folytatódott. A legfontosabb irányjelző talán  
a Daft Punk 2013-as Random Access Memories 
luxuspopalbuma volt, amely egyrészt vissza-
hozta és EDM-esítette Giorgio Morodert, más-
részt részint felelős a nu-disco szintlépéséért, 
harmadrészt az újabb funk-hullámért is.  
A funkos, diszkós Get Lucky slágerdal újra 
csúcsra repítette Pharrellt, aki két további 
hasonló szerzeménnyel járult hozzá az  
évtized eddigi legnagyobb sikerszámaihoz és  
a funksoul-reneszánszhoz. A szintén 2013-as, 
diszkó-r&b-s Blurred Lines (Robin Thicke-
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kel közös) és az annak az évnek a végén 
megjelent szóló soulos Happy egyértelmű 
trendet jelölt ki, amit Mark Ronson (szintén 
kulcsproducer az évtizedben) Bruno Mars-szal 
közös boogie funkos Uptown Funkja fejelt 
még meg – és akkor a szintén soulos Adele-
gigasikerekről még nem is volt szó. Jellemző, 
hogy az évtized legnagyobb slágerei közül  
a Blurred Lines és az Uptown Funk is plágium-
ügybe keveredett – a világ kezd kifogyni  
a felhasználható dallamokból, zenei futamok-
ból.  Az viszont egy vicc, hogy az USA-ban  
a legkelendőbb kislemez a tízes években eddig 
az LMFAO-é. Vagyis nem vicc, hiszen most 
mondtuk, kezdünk kifogyni az ötletekből.

TrendeTlenséG

A popzenét a trendetlenség jellemezte az 
elmúlt hét-nyolc évben. Mindent lehet keverni 
mindennel, csak találjuk meg a kivezetőt egy-
egy dalból. Vagy csak ismerjünk fel legalább 
egyetlen hangszert a szanaszéjjel generált 
hangokból – és akkor a loudness warról  
(a technikai változásokat lekövető hangzásbeli 
minőségromlásról) még szó se volt, pedig 
ettől is hangos a kétezertízes évek! A gene-

rikus popszámok egyre jobban hasonlítottak 
egymásra és aki sikert akart elérni, leöntötte 
magát az egyenmázzal. A softrockos Maroon 5 
úgy váltott elektropopra, hogy öröm volt nézni 
(a Moves Like Jagger, ami szintén az évtized 
nagy sikerszámai között van, amúgy ugyan-
csak soulfunkos tónusú), a Coldplay a tropical 
house-ba nézett be, hogy lépést tartson és az 
új Linkin Parkot hallottátok-e? A generikpop 
császára, Max Martin mindenkinél többet tett 
azért, hogy ne tudjuk megkülönböztetni egy-
mástól a slágerlistás dalokat, a sikerproducer 
ebben az évtizedben jutott végképp csúcs-
ra, powerpopot és electropopot házasítva 
gigasztárt csinált a tinipopper Katy Perryből, 
majd a countryénekes Taylor Swiftből is (aki 
ugye járt Calvin Harris-szel is). 

TrendeT váGás

Volt azért néhány irány, amit követhettek 
a másolók: a Disclosure-féle új brit house 
szépet ment 2013 körül, az ebből az irányból 
divatossá lett deep house, nu-disco vezetett  
a 2016-ot uraló tropical house-ig (és a búval- 
baszott slágerek generációs jelenségéig, helló 
Chainsmokers!), de az évtizedet leginkább 
meghatározó hangzás természetesen a sok- 
összetevős EDM, aminek Calvin Harris is kulcs-
figurája. A műfaj az évtized elejétől megállít-
hatatlanul slágerlistaképes lett és a tömeget 
vonzó bulik és fesztiválok zenéi otthonhallga-
tós üzemmódban is nagy tömeget vonzottak. 
Apropó, otthonhallgatás. Emlékszünk még 
arra, hogy ez az évtized hozta el a streaming 
forradalmát, és hogy ennek köszönhetően 
teljesen máshogyan hallgatunk zenét, mint 
akár tíz éve? Vagy ez már annyira természetes, 
hogy olyan, mintha mindig is így lett volna? Ez 
a fontos változás a slágerlistákat is átalakítot-
ta: a streaming-listákat vezető előadók néha 

köszönőviszonyban sem voltak azzal, amit a 
fizikai eladásokra épített hagyományos listák 
tartalmaztak, így előbbi beépítése gyorsan, 
de sokak szerint nem teljesen igazságosan 
történt utóbbiba – ez még a tanulókorszak, 
majd alakul. Mindenesetre a listák áttekintése 
alapján egyértelmű trend az is, hogy a női 
előadók előretöréséről is szólt az évtized: 
Rihanna kilenc (közte a Harris-szel közös 
amerikai női bestseller We Found Love-val), 
Katy Perry nyolc dallal volt No. 1 Amerikában, 
ezek a legkimagaslóbb teljesítmények, de 
Adele, Taylor Swift, Kesha is uralkodott, meg 
Beyoncé, természetesen, meg Solange, Nicki 
Minaj, Lady Gaga, Carly Rae Jepsen, Miley 
Cyrus, Kacey Musgraves, Sia, Lorde, Charli XCX, 
Robyn meg a többiek.

és méG sOk mInden más

Mi határozta meg még ezt az évtizedet? Újabb 
gyerekpopsztár-generáció nőtt fel (Miley Cyrus, 
Justin Bieber), megismerkedtünk a mémpop 
jelenségével (Psy, Harlem Shake, twörk),  
a globalbass betette a lábát a mainstreambe, 
elsősorban Diplo révén (dancehall, Major 
Lazer – Lean On), de itt még bőven van tér 
a fejlődésnek – izé, hello, 2017 nyarának 
latinpopslágere! A retrós soulfunk mellett 
pedig a föld alatt kifejlődött, innovatív 2010-es 
évekbeli zene, az alternatív/modern, elektro-
nikus/lofi r&b is beköszönt a felsőligás popba 
The Weeknd révén, hogy az újító neosoul is 
jellemző legyen (Beyoncé, Solange). A nagy-
betűs MűvészetPopra viszont még nem érett 
meg a világ (halld: Lady Gaga, vagy Kanye 
West legújabb lemeze), a bárgyú struktúrákkal 
élő dalszerző-énekesekre viszont még min-
dig van kereslet, bár jellemző, hogy a stílus 
legnagyobb sztárja, Ed Sheeran is mennyire 
pophajlékony: idei lemeze és Shape Of You 
című gigaslágere tropical house-os. Ja, a rock-
zene az értelmezhető mainstream-szinten 
kipusztult. Nincs, nem is érdemes keresni 
(de majd egyszer úgyis újjáéled, nyugi). 
Ami viszont van, zeneileg is előremutató és 
poplistákon is újra feltűnő, az az évtized eleji 
megtorpanás után visszatért hiphop.

a hIphOp mIndenT vITT

Az évtized egyik legfontosabb történése  
a hiphop előretörése volt. Ennek főhőse, naná, 
Drake, aki – az évtized elején még trendfor-
máló – Kanye Westtől vette át a stafétabotot. 
Minden, amit csinál, szétterjedt: az ének-rap; 
az érzelmes / nyafogós stílus; a hűséges 
producertárs, Noah „40” Shabib elmosott, me-
lankolikus alapjai. Ő a legnagyobb mémgyáros, 
legyen szó a Hotline Bling videójáról, vagy  
a YOLO-ról – sokan nem is tudják, hogy utóbbi 

/ C
AL

VI
N 

HA
RR

IS
  &

 R
IH

AN
NA

/ BEYONCÉ



| 27 |  Még több Recorder: Facebook.com/Recorder.hu 

Drake The Motto című számából jön. Előadókat 
lőhet ki a sztárság felé egy featuringgel, vagy 
csak egy Twitter-poszttal (köztük legmesszebb 
The Weeknd jutott); műfajokra irányítja a fi- 
gyelmet, amikor védjegyszerű hangzásától 
elkalandozik (grime, dancehall, Afrobeats).

Kanada mellett a déli hiphop diadalmenetéről 
szólt eddig az évtized. Odaverő dobgépek,  
brutális basszusok, szintetikus hangzások:  
a sztriptízbárokból indult hangzás (főleg 
Atlantában van ezeknek komoly hagyománya) 
az évtizedforduló körül a slágerlistákon találta 
magát, az EDM-mel házasságra lépő trap 
felfutásával. Egy ideig a Lex Luger-féle nyers, 
militáns trap volt a figyelem középpontjában, 
aztán jött Mike Will Made-It és mindent vitt. 
Nála a bombasztikus alapot lebegő, elmosódó, 
pszichedelikus szintik ellenpontozzák. A produ-
cer 2011-ben debütált, 2012-ben áttört a Juicy 
J-t a csúcsra (Katy Perry majd’ kétmilliárdos 
nézettségű Dark Horse-ába) indító Bandz  
A Make Her Dance-szel. 2012-ben Rihanna 
is kért tőle számot, 2013-ban Miley Cyrus-
nak segített átlényegülni (a Bangerz album 
executive producere, védjegyslágere a We 
Can’t Stop). A listákat egyszerre több irányból 
bombázta, bár az r&b-re adaptált hangzása 
annyira nem jellegzetes, mint a hiphopos. És 
nem fulladt ki: 2016 egyik legfontosabb slá-
geréhez, a Formationhöz ő adta Beyoncénak 
a popzene alapvető szabályait is felrúgó 
alapot, és a Mannequin Challenge-mémmel 
még Paul McCartney-t is meghódító Black 
Beatles is a legjobbjai között van (az azt elő-
adó Rae Sremmurd duó neve Mike Will Made-It 
EarDrummers kiadójából jön).

A popzene befolyásolásában a déli hiphop mel-
lé egyetlen nyugati parti előadó tudott feljönni: 
DJ Mustard, aki ratchetnek nevezi a fogós, laza 
basszusokra, tapsolós ritmusokra, minimál-
dallamokra és védjegyszerű „hey” kiáltásokra 
építő stílusát. A hiphopon belül YG-vel kötött 
szoros szövetséget, r&b-s számaival még 

magasabbra jutott a listákon. Az ő hangzása 
nem annyira sokszínű, hogy sokáig tarthatott 
volna az uralma, viszont sokat nyúltak tőle 
(lásd Iggy Azalea: Fancy). Azért képes még 
meglepő húzásokra: Rihanna csúszkáló-lebegő 
Needed Me-je 2016 másik nagy szabálytalan 
slágere volt.

Ezek a producerek jó, olykor nagyszerű popze-
nét csinálnak, a kereteket azonban leginkább 
a furarap képviselői tágították. Future az 
autotune-t művészi eszközzé emelő, a hő-
zöngéstől a szív megszakadásáig egy pillanat 
alatt eljutó ének-rapje tele van meglepő meg-
oldásokkal és erős, emlékezetes pillanatokkal. 
Rengetegen nyúlják a hiphopon belül, a popze-
ne legmagasabb csúcsairól hívják featuringre. 
Ugyanakkor pont a nagy sikernek belőtt Honest 
lett a leggyengébb albuma, és miután  
visszatért a gyökerekhez, újra sorra aratja  
a babérokat. 2017-ben a világtörténelemben 
először neki sikerült két különböző albummal 
két egymás utáni héten első helyen nyitni  
a Billboard albumlistáján.

Ha van ember, aki furaságban rá tud verni 
Future-re, az Young Thug. A valószínűtlen 
divatikon olykor tényleg mintha ötletszerűen 
ugrándozna különféle flow-k és énekstílusok 
között, és persze az AutoTune is kebelbarátja. 
Ám közben olyan erős, ösztönösnek ható pop-
érzékenység működik benne, hogy ő is kedvelt 
közreműködő lett; idén például Calvin Harris is 
felkérte egyre: Pharrell és Ariana Grande társa-
ságába került ez a lökött srác, aki mintha csak 
a saját valóságában lenne hajlandó élni.

És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy 
az, aki egy klasszikus rocksztárra leginkább 
hasonlít mostanában: aki azt csinál, amit akar, 
tojva az elvárásokra, ám pont ezért imádják az 
emberek és kritikusok egyaránt; aki utat mutat 
és a rá mért feladattal viaskodik; aki nagybetűs 

Művész, de limonádékhoz is adhatja a nevét – 
az bizony egy rapper: Kendrick Lamar.

CalvIn 4.0: funk wav BOunCes vOl. 1

Nem nehéz látni, hogy a hiphop újabb 
mainstream áttörése zeneileg az elmúlt hét-
nyolc év legerősebb, leginkább előremutató, 
újszerű áramlata volt, semmi meglepő nincs 
abban, hogy a brit popsztárok is az amerikai 
szósztárokkal akarnak közösködni – és a vég-
re slágerlistán is befutni Amerikában. A Gorillaz 
Humanz című friss lemezén a kritikuskedvenc 
Vince Staples-Danny Brown-Pusha T trió és 
sokan mások mellett szerepel a bolondrap 
helytartója, D.R.A.M. is. Aki ott van Calvin Harris 
június 30-án megjelenő visszatérő Funk Wav 
Bounces Vol. 1 című lemezén, még több rapper 
társaságában. Például cimborájával, a leg-
utóbbi „jelenség-rapper”-rel, Lil Yachtyval, de 
itt szintén szerepel az aktuális élvonal: Future, 
Young Thug, a Migos, Schoolboy Q, Travis Scott, 
Big Sean, Nicki Minaj. Meg olyan gigasztárok, 
mint Pharrell, Katy Perry, Frank Ocean, John 
Legend, Ariana Grande. Nincs itt semmi  
a véletlenre bízva, kérem. Harris határozott 
irányváltása a három évvel ezelőtti big room / 
edm Motionhöz képest egyrészt elég beszédes 
az előbbi műfaj jövőjével kapcsolatban (nyugi, 
minden körforgásban van, mindennek lejár 
egyszer az ideje), másrészt tovább egyértel-
műsíti, amit eddig is tudtunk. Most a hiphop  
a popzene. Hogy ez mennyire elfogadható? 
Hogy Calvin Harris mennyire beágyazott 
ebben a közegben? A tízes években ez nem 
számít. Calvin Harris teljesítménye a legtöbb 
mainstream popsztárhoz képest elfogadható  

– és ez is a tízes évek sajátossága, relativi-
zálunk, mert azért ha az innovatívabb korsza-
kokhoz fordulnánk viszonyítási alapért, akkor 
itt elég sok minden aligha lenne akceptálható.  
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kimagasló a fogadtatása a slowdive című új 
lemezeteknek. már eleve nehéz 15-20 év után 
egy visszatérő albumot elkészíteni, egy eny-
nyire univerzálisan jó kritikákban részesülőt 
pedig pláne. mérlegeltétek azt, hogy egyálta-
lán érdemes-e belevágni, vagy a koncertezés 
újrakezdése után teljesen nyilvánvaló volt, 
hogy csináljátok? 
Azzal a céllal alapítottuk újra a zenekart, hogy 
készítsünk egy új lemezt. Teljes kapacitással 
működő zenekarként akartunk visszatérni, 
nem pedig úgy, hogy csak néhányszor eljátsz-
szuk a régi dalokat és kész. Ugyanakkor nem 
szerződtünk kiadóval, nem volt mögöttünk 
senki, aki nyomást helyezett volna ránk, ami 
nagyban megkönnyítette a munkát. A magunk 
örömére dolgozhattunk. Az volt az elképzelés, 
hogy ha olyat hozunk létre, amit mindannyian 
szeretünk, akkor megjelentetjük, ha pedig 
netán olyat, amit nem, akkor azt senkinek nem 
kell hallania. 

ahogyan a cím is egyértelműsíti, az új lp 
határozottan közös zenekari teljesítmény. 
hogyan formáltátok a dalokat és a megszóla-
lást? Egyáltalán, mikor jött el az a pont, ami-
kor úgy éreztétek, hogy van elég anyagotok 
belevágni az új lemezbe? 
A legnagyobb kihívás az volt, hogy elég időt 
találjunk dalírásra, amikor mind az öten egy-
szerre ráérünk. Már egyáltalán nem az  
a helyzet, mint huszonöt éve, amikor csak  

a zenekarnak éltünk és ráadásul közel is 
laktunk egymáshoz. Mára szétszóródtunk 
az ország különböző pontjaira és családjaink 
vannak. Szóval eltartott egy ideig, amíg ráérez-
tünk a dalírásra és eljött a pillanatunk. Számos 
hétvégét töltöttünk különféle kisebb stúdiók-
ban, különböző állapotban lévő dalokkal. Aztán 
Neil (Halstead – a zenekar fő szerzője, gitárosa, 
billentyűse, énekese – a szerk.) fogta a felvé-
teleket és hazavitte magával Cornwallba, ahol 
a házistúdiójában tovább szöszmötölt velük, 
majd a következő alkalommal elhozta, amire 
jutott és mi további javaslatokkal álltunk elő. 
Aztán lassacskán ezek a toldozott-foltozott tá-
kolmányok elkezdtek formát ölteni. Azt hiszem, 
mindannyian úgy éreztük, hogy meglesz az 
album, amit szeretnénk viszonthallani és ekkor 
lefoglaltuk egy hónapra azt a stúdiót, ahol  
a korábbi lemezeink nagy részét is rögzítettük. 
Hirtelen minden részlet összeállt.

ugyan a lemez megszólalása könnyen felis-
merhetően slowdive-os, majdhogynem  
a három korábbi lemezetek esszenciája, de 
előrelépést is mutat. a star roving tempósabb, 
mint bármely korábbi dalotok, a záró falling 
ashes egyszerre idézi a pygmalion-időszak 
hangzását, mégis új irányokat jelölhet ki 
számotokra. mennyire volt mindez tudatos, 
mennyi kísérletezésnek hagytatok teret?  
és hogyan álltok a folytatáshoz? 
Azt hiszem, hogy mindegyik lemezünk meg-

lehetősen kísérleti. Mindig próbáltunk teret 
hagyni a spontaneitásnak a dalokban. Az olyan 
szerzemények, mint az új lemezen az utolsó 
előtti Go Get It egy apró, nyers ötletből indult, 
aztán mind az öten spontán elkezdtünk szó-
rakozni vele, amiből megszületett a végered-
mény. A Falling Ashes-zel főleg Simon (Scott, 
dobos – a szerk.) kísérletezett, fura hangokat 
tett hozzá, manipulálta a dalt a laptopján. 
Némelyik számot Neil majdnem készre írottan 
hozta, de így is volt mindenkinek lehetősége 
hozzátenni a magáét. Azt gondolom, hogy 
amilyen gyorsan csak lehet, szeretnénk írni és 
felvenni egy újabb nagylemezt. Ez az album 
olyan területeket nyitott meg számunkra, 
amiket szeretnénk alaposabban is feltérké-
pezni, olyan hangzásokat, amikkel szeretnénk 
tovább kísérletezni. 

a slowdive klasszikus korszaka idején anyagi 
gondokkal küzdött, sokszor a kritikusok  
sem bántak kesztyűs kézzel veletek és  
a rajongótáborotok is lényegesen nagyobb 
lett az elmúlt húsz évben. a shoegaze-t mint 
műfajt is sokkal többen szeretik most, mint 
megjelenésekor, a hatása is óriási, akárcsak 
a ti zenekarotoknak. milyen érzés volt úgy 
színpadra lépni újra, hogy a nagyon is megér-
demelt hatalmas szeretet áradt felétek? 
Nyugodtan lehet mondani, hogy amikor  
a Pygmalion befejezése után, 1994 legvégén 
feloszlottunk, akkor mind nagyon mélyen 

A shoegaze három alapzenekarából kettő, a Slowdive és a Ride néhány éve kis elté-
réssel tért vissza a koncertszínpadokra, most pedig még kisebb eltéréssel, május-
ban (Slowdive) és júniusban (Weather Diaries) adták ki egyaránt remekül sikerült 
comeback LP-iket. Az előbbi gitárosa, a Monster Movie-t is megjárt Christian Savill 
mesélt pezsgő jelenről és értékelte zenekara nagyhatású múltját.
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zavarba ejtő, szürreális, 
csodálatos álom.

Christian Savill (Slowdive).
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voltunk. A könyvelőnk meglopott bennünket, 
úgy általában a zeneipar által kiütött emberek-
nek éreztük magunkat. Persze nem gondolom, 
hogy különleges eset lettünk volna, számos 
zenekar járt így akkoriban. Azonban mindezek 
ellenére összességében mégiscsak igen sze-
rencsésnek éreztük magunkat, hiszen leszer-
ződtetett minket a Creation, lemezeink jelentek 
meg, turnézhattunk és végül úgy jöttünk ki 
mindebből, hogy a végén barátok tudtunk 
maradni. Szóval egyáltalán nem tudtuk, hogy 
mit várjunk az újraegyesüléstől, de ami történt, 
az biztosan jócskán felülmúlta minden elkép-
zelésünket. Egészen őrületes játszani mondjuk 
São Paulóban egy olyan helyen, ami olyan 
emberekkel van tele, akik meg sem születtek, 
amikor kiadtuk első dalainkat, ők meg teli 
torokból éneklik azokat. 

utazzunk vissza a kezdetekig a lemezekkel. 
pygmalion, 1995: akár a zsáner hattyúdala is 
lehetett volna, a talk talk két utolsó lemezé-
hez hasonlóan egy út, egy megszólalás vége.  
Neil rengeteg Talk Talkot hallgatott ekkoriban, 
emlékszem, állandóan a Laughing Stock  
(a Talk Talk 1991-es utolsó LP-je – a szerk.) 
szólt a turnébuszban. Amikor a lemezt írtuk, 
lényegében már tudtuk, hogy alighanem ez 
lesz az utolsó lemezünk és ez felszabadította 

Neilt. Különösen abban az értelemben, hogy  
az ő szabályai szerint készítsük az albumot.  
A Creation egy poplemezt akart, helyette meg-
kapták a Pygmaliont.

souvlaki, 1993: időtlen lemez, talán ezért volt 
szükség annyi évre, hogy a világ befogadja és 
felismerje ezt. a slowdive ekkoriban már nem 
számított menőnek az ízlésformáló lapok 
körében. hogyan birkóztatok meg azzal, hogy 
a kezetekben van egy ilyen lp, ami nem kapja 
meg a neki járó figyelmet? 
Igazából egyszerűen csak megkönnyebbültnek 
éreztük magunkat, hogy elkészültünk a le-
mezzel. Szerettük, de nem hiszem, hogy annál 
többet gondoltunk volna róla. Persze elképesz-
tő, hogy eltelik húsz év és az emberek még 
mindig hallgatják, a fiatalabbak pedig felfedezik 
maguknak. 

Blue day, 1992: határozottan trend volt  
a színtéren belül, hogy a néhány évvel ko-
rábbi Ep-ket egy lemezre is összegyűjtötte 
minden zenekar, lásd: lush, moose, Ride és 
így tovább. ti is így tettetek, de miért maradt 
le az első Ep-ről való avalyn II? 
Már nem vagyok benne biztos, de a Blue Day-t 
eredetileg csak az európai piacra szántuk, ahol 
senki nem hallotta a korai dolgainkat. Azt tip-

pelem, hogy azért hagytuk le, mert túl hosszú 
volt (nyolcperces szám – a szerk.) és nem fért 
volna el a vinylen.

just for a day, 1991: tökéletes debüt, kiállta 
az idő próbáját. tónusában és hangulataiban 
sok hasonlóság van közte és julee cruise 
lemezei között. hallgattátok őt akkoriban? 
Hatalmas Twin Peaks- és Julee Cruise-rajongók 
voltunk! Összességében azonban nem va-
gyunk túl elégedettek ezzel a lemezzel. Nyo-
más alatt készült, belehajszoltak minket abba, 
hogy gyorsan fejezzük be.

még tinédzserek voltatok, amikor megalapí-
tottátok a slowdive-ot. ha visszatekintesz, 
mennyi valósult meg az akkori álmaitokból  
és reményeitekből? 
Még ha nem is alakultunk volna újra és nem 
volna most ez a fogadtatás, azt hiszem, akkor 
is el lennénk képedve azon, hogy mennyi 
mindent elértünk. Kezdetben annyi volt az 
ambíciónk, hogy kiadhassunk egy lemezt.  
A Creationnel szerződést kötni egy abszolút 
őrült álom megvalósulása volt. Minden, ami az 
újraalakulás óta történik velünk, egy zavarba 
ejtő, szürreális, csodálatos álom.  
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a Ride korai hangzásába persze bele lehet 
hallani a zajos gitárzenék hatását, de nálatok 
a pályatársakénál erősebb volt a janglepop,  
a retrós byrds-hangzás, a house of love vagy 
a the stone Roses ihletése. jól hallom ezt? 
Elég pontosan körbeírtad az akkori kedvenc 
zenéinket, annyi eltéréssel, hogy a Byrds-öt 
ekkoriban még nem igen hallgattuk. Én apám 
Beatles-lemezeit hallgatva nőttem fel. Aztán, 
amikor elkezdtem a saját zenéimet keresni, 
akkor a Smiths és a Cure lettek a kedvenceim, 
de a Ride indulása idején nagyjából azokat 
hallgattuk, akiket felsoroltál.

az első három kiadványotok egy-egy négy-
számos Ep volt. miért döntöttetek a formátum 
mellett?  
Eleinte nem igazán volt túl sok dalunk, és 
mindet, amit jónak tartottuk, szerettük volna 
azonnal kiadni. Majdhogynem úgy volt ekko-
riban, hogy amint kész voltunk négy dallal, 
már adtuk is ki és kezdtünk neki a következő 
számoknak. Az első koncertjeinken nem is volt 
négy-ötnél több dalunk, a maradék időben 
csak dzsemmeltünk. (nevet) Úgy érzetük, 
hogy az EP-formátum illik hozzánk. Volt pár 
olyan zenekar, akikre felnéztünk és akik sok 
EP-t adtak ki, például a 4AD-s együttesek, 
ezeket példának tekintettük. Plusz ekkoriban 
az is fontos volt számunkra, hogy ne a hagyo-
mányos utat járjuk, nem rádiós kislemezekben 
gondolkodtunk. Azt akartuk, hogy tűnjünk egy 
kicsit titokzatosnak, ezért is lettek például 
ilyenek a borítók. 

ha eljátszunk azzal az ötlettel, hogy az első 
három Ep egy egység, akkor te mit tartasz  
a fő műveteknek? az első három Ep-t vagy az 
1990-es debütáló albumot, a nowhere-t? 
(gondolkozik) Nekem az első két EP működik 
egy egységként. A harmadikat már ugyanakkor 
vettük fel, mint a Nowhere-t, szóval az nekem 
inkább ahhoz az időszakhoz tartozik. De az 
első két EP-t semmiképp nem tartom mester-
műveknek, eléggé érződik rajtuk, hogy korai 
munkák. Úgyhogy határozottan a Nowhere 
albumot mondanám. 

ami valóban a kilencvenes évek elejének 
egyik meghatározó hangzású albuma,  
a shoegaze műfaj egyik úttörője. hogyan 
készült?  
Az első két lemez idején még csak tanultuk  
a stúdiózást, de amikor a harmadik EP-n és  
a Nowhere-en kezdtünk dolgozni, akkor már jó-
val hosszabb időt tölthettünk a stúdióban, ami 
már nem is Oxfordban volt, hanem Londonban 
és sokkal komolyabb volt. Emlékszem,  
a Creation egy lakást is biztosított számunkra, 
úgyhogy ott laktunk együtt, először a nagyvá-
rosban. Két-három hétig készültek ezek a mun-
kák, ami sokkal több kísérletezésre adott teret. 
Kora hajnalig dolgoztunk és már világos volt, 
amikor visszaértünk a lakásba, de előtte még 
mindig beugrottunk a sarki kávézóba enni egy 
kis tojást és krumplit, aztán aludtunk egyet és 
délután minden kezdődött elölről. Eddigre már 
több dalunk volt, és bár alapvetően úgy ját-
szottuk őket a stúdióban, ahogyan koncerten 
is, mégis hozzá tudtunk tenni valami pluszt.

az 1992-es Going Blank again a debütáláshoz 
hasonlóan erős lemez. már ekkor jellemezte  
a Ride-ot az, hogy mindegyik lemezen új irá-
nyokba indult tovább. bár vannak rajta az első 
lemezt idéző hangzások, sok dal az évekkel 
későbbi britpop-megszólalást előlegezi meg. 
két stílusban is úttörők voltatok! mi erről  
a véleményed? 
A Going Blank Again számomra ugyanaz  
a szint, mint a Nowhere. A különbség szá-
momra a kettő között abban rejlik, hogy ez 
egy kicsivel egyenletesebb, és ezen egy kicsit 
erősebben távolodtunk el az élő hangzástól. 
A Nowhere-t egy tapasztalatlan producerrel 
vettük fel és Alan Moulder fejezte be a lemezt 
keverését, aki lényegében megmentette az 
anyagot. Másodjára már direkt vele akartunk 
dolgozni és nagyon jó csapatot is alkottunk. Si-
került együtt kikeverni egy olyan megszólalást, 
amire talán lehet azt mondani, hogy az időszak 
archetipikus hangzása.

a Carnival Of light idején, 1994-ben vissza-
tértetek a korai hatásokhoz, a beatles mellett 
ekkor már a byrds is egyértelműen kihallat-
szik, egy hatvanas évekbeli creation-dalt is 
feldolgoztatok. mindez abban az értelemben 
természetesen fejlődés volt, hogy mindig 
változott a hangzástok, de azért elég éles 
váltás is. 
Ugyan végül egyértelműen nem jött ki jól, de 
valóban természetes fejlődés eredménye volt 
a hangzásunk átalakulása. Legalábbis a mi 
szempontunkból. Kívülről ez valóban merede-
ken hathatott. Kezdetben nem ismertünk annyi 

A shoegaze három alapzenekarából kettő, a Slowdive és a Ride néhány éve kis elté-
réssel tért vissza a koncertszínpadokra, most pedig még kisebb eltéréssel, májusban 
(Slowdive) és júniusban (Weather Diaries) adták ki egyaránt remekül sikerült comeback 
LP-iket. Az utóbbi dalszerző-gitáros-énekese, az Oasis-t és a Beady Eye-t is megjárt Andy 
Bell mesélt pezsgő jelenről és értékelte  zenekara nagyhatású múltját.

INTERJÚ dömötöR EndRE. FOTó andREw ogilvy.

a tömeg énekli a dalaidat.
Andy Bell (Ride).
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zenét, azt hallgattuk, ami az indie-listákon volt, 
de idővel egyre több hatvanas évekbeli előadót 
fedeztünk fel. Ma már azt mondom, hogy túl 
gyorsan váltottunk a hangzások között, hiba 
volt. 

a shoegaze a kétezres években népszerűbb 
lett, mint korábban bármikor, a Ride hatása 
is egyértelműen hallható rengeteg ekkoriban 
indult zenekaron. mi volt az a pillanat, amikor 
azt mondtátok, hogy oké, itt az ideje vissza-
térni? 
Az évek során többször is kaptunk ajánlatot 
arra, hogy térjünk vissza, adjunk koncertet 
ezen vagy azon a fesztiválon. Nem zárkóztunk 
el teljesen az ötlettől, de valahogy egy ideig 
semmi sem jött ki jól. Végül mindez akkor állt 
össze, amikor elfogadtuk a Primavera ajánlatát 
2015-ben. De ekkor még nem feltétlenül úgy 
gondoltunk minderre, hogy ismét rendesen 
összeállunk és lemezt is fogunk készíteni.

melyik dalt volt a legjobb újra játszani? 
Én mindig azt szeretem a legjobban játszani, 
amit a közönség szeret. Az a legjobb érzés, 
amikor a tömeg énekli a dalaidat. Úgyhogy ne-
kem a Vapour Trailt volt a legjobb újra elővenni. 

figyelembe véve, hogy az első négy lemez 
mennyire különbözött egymástól, nem meg-

lepő, hogy ezúttal sem a biztonsági önismét-
léshez tértetek vissza sokkal inkább olyan, 
mintha Going Blank again után vennétek fel  
a fonalat, pláne, hogy ezúttal is alan 
moulderrel dolgoztatok. 
Ez pontosan így van. Ez volt az az időszak, 
amikor a legszabadabbak és a legtermésze-
tesebbek voltunk a stúdióban, ehhez az él-
ményhez akartunk visszatérni. Még volt is egy 
megbeszélésünk a lemezfelvétel előtt, ahol 
pontosan erről volt szó. Az semmiképp nem 
lett volna helyes, hogy onnan folytassuk, ahol 
abbahagytuk, mert az egy nagyon rossz álla-
pot volt. Ide kellett visszatérnünk, hogy onnan 
folytathassuk, ahol még minden nagyon jól 
ment. Nem is annyira zenei értelemben, sokkal 
inkább a mentális állapotot tekintve, amiben 
akkor voltunk. És azt gondoljuk, hogy ez fon-
tos és jó döntés volt. Ehhez jött most hozzá 
pluszban az, hogy húsz év elteltével a stúdiók 
sokkal fejlettebbek, olyanok, mint egy játékbolt 
egy gyereknek. Így bizonyos értelemben olyan 
ötleteinket is meg tudtuk valósítani, amiket 
akkor még nem.

mikor írtátok az új lemez dalait? csupa új 
szám vagy mindenki hozott régebbieket is? 
mennyire volt más a dalszerzői metódus, 
mint az első két lemez idején? 
Nem volt különösebben más, hamar megtalál-

tuk a régi dinamizmusunkat. Inkább technikai 
értelemben változtak a dolgok. Akkoriban egy 
négysávossal kazettára rögzítettem az ötlete-
imet és azokat dolgoztuk ki a zenekarral, most 
laptopra dolgoztam és könnyebben tudtuk 
egymásnak átküldözgetni a vázlatokat. Ez 
amúgy egy nagyon jó változás a húsz évvel 
korábbi állapotokhoz viszonyítva. De a köztünk 
lévő energia mit sem változott.

az új lemezen felbukkannak kortárs politikai 
témák is, amiről azt mondtad, hogy nagy-
britannia jelenlegi helyzete olyan borzasztó, 
hogy lehetetlen nem foglalkozni vele. 

Nem is gondoltam bele ebbe egészen addig, 
amíg az első dalok ki nem jöttek. De tényleg 
annyira a mindennapjaink része, ami most 
zajlik Angliában és a világban, hogy ez egy-
szerűen folyamatosan ott van az emberek 
agyában, így természetes módon jön ki szö-
vegírás során is. A Brexit idején írtuk a dalokat, 
természetes reakció volt. Ezzel együtt nem 
gondolom, hogy mostantól politikus zenekar 
leszünk majd, és persze a dalok nagy része 
nem is erről szól.

Ezek szerint lesz folytatás? 
Én úgy gondolom, hogy minden afelé mutat. 
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Rufus Wainwright az egyik legösszetettebb jellemű jelenkori zenész, aki nem en-
gedi, hogy beskatulyázzák. A folk-pop-rock extravagáns fenegyereke, de legutóbb 
Shakespeare-szonetteket zenésített meg és jelenleg második operáját írja. Nyíltan 
meleg, de közös gyermeke van Leonard Cohen lányával. Júniusban Magyarországon 
(25-én Pécsen, 28-án a budapesti Tháliában, Alföldi Róbert rendezésében) is bemu-
tatják első operáját, a Prima Donnát. INTERJÚ csúRi andRás. 
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legutóbbi stúdiólemezed a 2015-ben megje-
lent Take all my loves: 9 shakespeare sonnets 
volt. milyen koncepció alapján választottad ki 
a shakespeare-szonetteket? 
Hosszú idő alatt és nagyon természetesen 
történt minden. Shakespeare természetesen 
Kanadában is közkedvelt szerző – főleg, hogy 
a Nemzetközösség részeként Kanada sokszor 
próbál angolabb lenni az angoloknál. Emlék-
szem, édesanyám is szerette ezeket a szo-
netteket, így azok számomra gyermekkorom 
óta jelen voltak az életemben. Évekkel ezelőtt 
aztán megzenésítettem a 29. szonettet, ami 
egy jótékonysági albumon jelent meg. Később 
Robert Wilson (amerikai avantgárd színházi 
rendező – a szerk.) felkért, hogy zenésítsek 
meg pár Shakespeare-szonettet egy berlini 
darabjához. Amikor aztán eldöntöttem, hogy 
szeretnék valamit megjelentetni Shakespeare 
halálának 400. évfordulója alkalmából, hirte-
len értelmet nyertek ezek a korábbi munkák, 
amelyek szintén felkerültek az albumra. Szóval, 
ahogy az gyakran a legtöbb jó ötlet esetében 
igaz, a dolgok maguktól alakultak valódi kon-
cepció nélkül. (nevet)

a német színházi klasszikusok, mint inge 
keller vagy jürgen holzt közreműködése  
az albumon, vagy némelyik dal, mint  
a német nyelvű all dessen müd kurt weillt 
idézte fel bennem. 
Igen, egyes dalok egyfajta hommage à Weill. Az 
albumot is abban a színházban vettük fel, ahol 
egykor a Koldusopera ősbemutatója volt.

mindezt hallgatva és az eladásaidat is tekint-
ve úgy tűnhet, hogy Európában jobban meg-

értik a művészetedet, mint amerikában. van 
erre magyarázatod? 
Ez így igaz, de be kell vallanom, hogy számom-
ra már az is csoda, amit Amerikában elértem. 
Ha belegondolsz, hogy a kezdetekben csak 
egy folkzenét játszó, operát kedvelő, meleg, 
zongorista királynő voltam (nevet), ahhoz 
képest kisebb csoda, hogy Amerikában is 
komolyan megbecsülnek és a mai napig telt 
házas koncerteket adok. Egyébként Európához 
is hosszabb idő kellett, de az az érzésem, ha 
Európa egyszer megszeret és elfogad, akkor az 
egy holtomiglan-holtodiglan kapcsolat, míg az 
amerikaiak mindig valami újra vágynak: egy új 
ízre, egy új előadóra.

meleg zongorista királynőként utaltál saját 
magadra. Egy interjúban ismert meleg iko-
nokról mondtad el a véleményed. most, hogy 
idővel te magad is azzá váltál, hogyan jelle-
meznéd önmagad szerepét és feladatát az 
lgbtQi-közösség számára? 
Talán egy védő-őrző kutyaként. Próbálom 
védeni és őrizni a jövő nemzedékeknek  
a melegkultúra azon elemeit, amelyek túlélték 
az ezredfordulót. Amikor bizonytalan fiatal vol-
tam, én magam ilyen kulturális örökségekben 
találtam támaszokat. Csajkovszkij, Oscar Wilde, 
Jean Cocteau mind átsegítettek a meleg tör-
ténelem legturbulensebb időszakán, az AIDS-
járvány megjelenésén. Szóval Kerberoszként 
védem az alvilág kapuját. Kerberosz, a meleg 
kutya, ez jó lesz. (nevet)

Említetted az aids-járványt. mit tartasz jelen-
leg fontos problémának az lgbtQi-közösség 
számára? 

Azt, hogy az előrelépések ellenére mindez 
jelenleg is komoly emberi jogi probléma. Az 
orlandói mészárlás (2016 júniusában egy 
melegbárban több tucat embert lőtt le egy 
támadó – a szerk.) konkrétan fájdalmas volt, 
de egyben általánosságban is felhívta arra  
a figyelmet, hogy LGBTQI-embereket számos 
országban üldözik és halállal büntetik. Mind-
egy, hogy az illető muszlim, szélsőjobboldali 
vagy amerikai. A melegek sokszor célpontokká 
válnak olyan országokban, ahol veszélyben 
vannak az emberi jogok, a velük való bánás-
mód, ha akarjuk, egyfajta barométerré vált és 
jelzi az emberi jogok érvényesülésének mérté-
két az adott országokban. De mint tudjuk,  
a melegek sok mindent kibírnak. (nevet)  
A melegek és Hillary Clinton... ja, és Tina Turner. 
(nevet)

a múltban gyakran dolgoztál együtt marius 
de vries producerrel, a shakespeare-albumon 
most a fia, ben is közreműködött. 
Valóban. Nem tudom, hogy ez genetika-e, de az 
a tapasztalatom, hogy a zenei tehetség gyak-
ran továbböröklődik. Erre kiváló példa a csalá-
dom is. (Rufus édesapja, Loudon Wainwright III 
dalszerző-előadó, testvére, Martha Wainwright 
dalszerző-énekes, míg édesanyja, a 2010-ben 
elhunyt Kate McGarrigle szintén dalszerző-
énekes volt – a szerk.)

nemcsak saját családod, de a válasz-
tott családod is kiváló példa erre (rufus 
wainwrightnak van egy közös gyermeke 
leonard Cohen lányával, lorcával – a szerk.). 
milyen érzés az, hogy lányod nagyapja leo-
nard cohen volt? 

interjú
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Leonard Cohen az Leonard Cohen. Azt hiszem, 
még a saját gyermekeinek is Leonard Cohen 
volt, habár ők nyilván sokkal közelebbről ismer-
ték. Cohen végig őrizte szerepét és valahogy 
ő maga is beleolvadt a Cohen-szerepbe, mert 
annyira fontos volt számára, hogy teljesen 
alárendelje magát a művészetének. Mindig is 
nagyon titokzatos, de nagyon kedves ember 
volt és büszke vagyok, hogy ily módon  
a családja részévé váltam.

júniusban magyarországon is bemutatják 
első operádat a prima donnát. hogyan jelle-
meznéd az operához fűződő kapcsolatodat?  
Spirituális kapcsolatként, amely a valláshoz 
talán legközelebb álló dolog az életemben. Újra 
és újra meglep, mennyire képes vagyok azono-
sulni az operák különböző összetevőivel:  
a zenével, a karakterekkel, a történetekkel. 
Ezek az én gospeljeim. 

hogyan élted meg az operaírás összetett és 
hosszú folyamatát? mi a legnagyobb különb-
ség, ha összehasonlítod mondjuk a popalbu-
maid komponálásával?  
Egy opera írásakor fontos, hogy valamennyi 
képességed egyszerre legyen lehívható. Min-
den hangjegy, a hangszerelés, a drámai  
fordulatok, az intenzív próbák, valamint  
a támogatások fárasztó beszerzése a teljes 
figyelmedet igénylik. Ha csak egy vagy két 

részlet nem illik a kirakós játékba, az egész óri-
áshajó veszélybe kerülhet. Jó értelemben vett 
emberfeletti erőfeszítés. Nincs annál nagyobb 
gyönyör, mint ha mindez működik, de persze 
ez fordítva is igaz. 

jelenleg, többek között, egy új operán is 
dolgozol, hadriánusz címmel. tudsz mondani 
már most valamit a darabról?  
Csak annyit mondhatok, hogy a Római Bi-
rodalommal kapcsolatos operák és filmek 
hagyományát követve rendkívül és túlzóan 
pompázatos és díszes lesz. 

az operákban nem ritkaság a nemek szerep-
cseréje vagy a homoszexuális irányultságra 
utaló karakter. Ennek ellenére a hadriánusz 
lehet az első olyan opera, amelyben az erede-
ti történet – és nem csak a színpadi produk-
ció – nyíltan azonos neműek szerelmi kap-
csolatáról szól. milyen célt vagy reményeket 
fűzöl egy ilyen történet megzenésítéséhez?  
Valóban ez lesz az egyik első opera, amely nyíl-
tan foglalkozik ezzel a témával. A Túl a barátsá-
gon című novellából, filmből is készítettek egy 
operát, ami üdvözlendő. Én azonban régimódi 
vagyok és azt szeretném, hogy az operáim 
szereplői életnagyságon felüliek legyenek. 
Ezért egy császár vagy egy ógörög szépség 
közelebb áll hozzám, mint egy cowboy pár. Az 
a nagy álmom, hogy ezek a nyíltan meleg ka-

rakterek csatlakozhassanak az operatörténet 
híres királynői, királyai, hercegei és hercegnői 
sorához. Tudom, hogy egy kicsit sznob vagyok. 
De hát haver, ez maga az opera!

melyek azok a leckék, amiket a prima donná-
ból megtanultál és amelyekre ügyelsz  
a hadriánusz írása során?  
A Prima Donna kapcsán a zenekari hangsze-
relést teljes egészében magam készítettem. 
Remélem – bár ez igazából majd akkor derül 
ki, ha élőben hallom a végleges produkciót –, 
hogy a képességeim nagy mértékben mélyül-
tek ezen a téren. 

Egyszer azt nyilatkoztad, hogy utálod, ha va-
laki azt mondja, hogy vett egy cd-t, ahelyett, 
hogy azt mondaná, vett egy albumot. nyilván 
a hanghordozó művészi értékére utaltál 
ezzel. mi a véleményed a zeneipar jövőjéről 
manapság, amikor szinte már cd-t sem lehet 
vásárolni? 
Az emberek többsége leginkább különálló 
dalokat vásárol az iTunes-ról. Ami érdekes fejle-
mény talán, hogy mindeközben visszatért  
a vinyl. Nem tudom, a bakelit talán átveszi 
majd azon képeskönyvek szerepét, amelyeket 
az emberek büszkén kiraknak a nagyszobai 
asztalra. Nehéz megjósolni, én ezt már felad-
tam. (nevetés és egy drámai, záró kézgesztus) 
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34 a melléklet a Cseh Tamás program együttműködésével készült.

a cseh tamás program melléklete

A Couple sikereiről már többször lehetett hallani. A Cseh Tamás Program támogatását 
tavaly nyerte el a duó, amely nagyon közel van első lemezének megjelentetéséhez. 
Erről már korábban bemutatták az Esôerdô című számot, amelyhez májusban nagyon 
szép videóklip készült.

A Window zenészeit jól ismerhetjük a budapesti klubéletből, bár a zenekar még nincs egyéves. A jam sessionökön edződött 
tagság június végére tervezi első lemezének megjelenését a Cseh Tamás Program támogatásával.

A hazai instrumentális zene úttörő basszusgitárosa, Muck Éva Bassology című első 
nagylemezének a kiadására készül, a Cseh Tamás Program támogatásával. A nyáron 
megjelenő lemez előfutára a Born Free című dal és májusban elkészült videóklipje.

INDULÓ ELÔADÓK

Kijött a Window elsô klipje

Muck Éva: Born Free

The Couple: Esôerdô klippremier

Eszes Viki és Berkó Gábor duója tavaly a Stenk dalversenyén tűnt fel, aztán A dalban ért el komoly 
sikereket. Miközben készül első lemeze, a Couple remekbe szabott videóklipet készített a majdan 
a lemezre kerülő egyik pörgős elektropop-számához, az Esőerdőhöz. Elegáns és látványos stop-
motion animáció, melynek rendezője Szabó Péter volt. A klip – melynek premierje az Index zenerova-
tában, a Stenken volt – és a lemez is a Cseh Tamás Program támogatásával készült.

A nemzetközi zenei életben „a húrok királynőjeként” is emlegetett, zenészcsaládból érkező huszon-
három éves basszusgitárosban megvan minden, ami a sikerhez kell: fiatal erő, kivételes érzékeny-
ség és kísérletezőkedv. 2015-ben megnyerte a Queen of Strings amerikai tehetségkutató versenyt, 
amivel széles körű szakmai elismertséget szerzett. 2016-ban lett a Cseh Tamás Program támoga-
tottja. A közeljövőben megjelenő Bassology című nagylemezen instrumentális dalok sorakoznak, 
amelyeken a jazz, a pop, a hiphop, a drum ’n bass és a funk hatása is felfedezhető. A lemezről május-
ban jelent meg az első szerzemény, az egyszerre lazulós és kifinomult Born Free, amelyhez Mahler 
Tamás rendezett gyönyörűen fényképezett (az operatőr Dorcsák Gábor volt) videóklipet. A premier  
a Glamour Online-on volt.

A neosoul műfajában hódító Window a legfrissebb tehetségek egyike:  
a sok együttzenélés során összeforrt kollektívát 2016 nyarán alapí-
tották. A Duna-parti Pontoonban zajló élő jammelések eredménye egy 
lemeznyi kész anyag. A korszerű, neosoul-funk-elektró alapokra épülő, 
néha a bassmusic-kal is kacérkodó album a Stamusic Studiosban 
készült. A zenekar énekese Kocsis Bence, akit a Saverne-ből is lehet 
ismerni, mellette Bécsy Bence (gitár) és Jancsovics Máté (dob) alkotják 
a Window gerincét.

A június végére tervezett lemezről nemrég mutatták be az első 
videóklipet, a Something Beautiful című számhoz, melynek basszusalap-
ját a hazai bass music egyik kulcsfigurája, Stas írta, és közreműködik 
benne M3nsa is. A klip Kocsis Bence rendezése, a fojtott atmoszférájú 

képek Kiss Bence opertatőrt dicsérik, a finom animációkat Rubóczki 
Bálint készítette. A klippremier a Recorderen volt.
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A Kamilka és a Pesti Sikk a Cseh Tamás Program támogatásával elkészítette első albumát. A Pesti sikk című lemez június 2-án 
jelent meg, a lemezbemutatót ugyanazon a napon a tartották a Budapest Jazz Clubban.

A hazai garázsrock egyik legfrissebb és legszórakoztatóbb je-
lensége az alig két éve alakult Baron Mantis. A duó 2016-ban 
került a Cseh Tamás Program induló előadói közé. A tervek 
szerint ősszel jelenteti meg második nagylemezét, de május-
ban még kiadott egy friss klipet az előző album egy zúzós-
grúvos számához.

A saját bevallása szerint karcos és harapós rock’n’rollt játszó 
Massza tavaly lett a Cseh Tamás Program által támogatott ze-
nekar. A trió első lemeze május 25-én jelent meg, ezt haran-
gozta be pár nappal korábban a Micsoda Szép című koncertklip.

Kamilka és a Pesti Sikk: lemezbemutató

Megjelent a Baron Mantis klipje

Massza: klip- és lemezpremierMuck Éva: Born Free

A Kamilka és a Pesti Sikk zenekart 2013-ban alakította meg Kiss Kamilka 
és Lőrincz Ádám. Az együttes kezdetben a húszas-harmincas évek 
magyar sanzonjait dolgozta fel, majd megszülettek saját szerzeményeik 
is. Igényes dallamvilág, szving-dzsessz-pop fúziós zenei önkifejezés, 
tüllszoknyás eklektikában, kortárs szemléletben. 2016-ban a zenekar 
elnyerte a Cseh Tamás Program támogatását és bekerült a CSTP induló 
előadói alprogramjába. Itt az együttes kiváló mentorral dolgozhatott 
együtt: Bágyi Balázzsal, aki nemcsak a hazai jazz meghatározó alakja és 
egyben a Magyar Jazz Szövetség elnöke, de nemzetközileg is elismert 
dob előadóművész, zeneszerző és zenetanár is.

A zenekar első lemeze a Pesti Sikk címet kapta. Mivel itt élnek, itt lélegez-
nek, itt dolgoznak, így dalaik hitet, ideát, benyomásokat, történeteket 
fogalmaznak meg. Dalok barátságról, szerelemről, könnyed szórakozás-
ról és mindenről, ami Pesti Sikk!

A szám és a klip igazi „bemutatkozó” darab, amelyben röviden felvázolják, 
kik is ők tulajdonképpen. Csirkefarmer, teniszütő, úszószemüveg és 
brókeröltöny, mindez egészséges mennyiségű pirotechnikával körítve.  
A klippremier a Recorderen volt.

A Massza 2015 szeptemberében alakult, eddig egy háromszámos EP volt 
a termés. A CSTP-támogatással fegyorsultak az események, a trió ösz-
szerakta első nagylemezét. A Full Szervíz című album egy közel féléves 
munkaperiódus gyümölcse, amiről a tagok a következőket tartják fontos-
nak elmondani: “Az album címét egy 90-es években forgatott klasszikus, 
hangalámondásos pornófilm ihlette. A lemezen 11 dal szerepel, a hang-
mérnök Takács Zoltán Jappán volt, és Cserny Kálmán “Bogi”-nál, az Origó 
Stúdióban dolgoztunk.”
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Májusban lezajlott a Nagy-Szín-Pad! tehetségmutató döntője, 
azt is mondhatjuk, hogy elsöprő CSTP-sikerrel. A három döntő-
be jutott zenekar közül kettő (a Lóci Játszik és a Mörk) a Cseh 
Tamás Program induló előadói alprogramjában vett részt az 
elmúlt években. A fődíjat végül a Lóci Játszik nyerte, a gronin-
geni Eurosonicon pedig a Mörk képviselheti Magyarországot.

Sűrű időszakot zárt június elején a Cseh Tamás Program 
nemzetközi jelenlétet erősítő márkája, a HOTS - Hungarian 
Oncoming Tunes. Előbb egy húszfős delegáció vett részt  
a cannes-i MIDEM-en, a hónap első hétvégéjén pedig három 
magyar produkció is fellépett a lengyelországi Seazone 
showcase-fesztiválon.

HOTS - NEMZETKÖZI JELENLÉT

CSTP-zenekarok a Nagy-Szín-Pad! 
gyôztesei

Magyarok a MIDEM-en és a SeaZone-on

Nem indult izgalmak nélkül a döntő, a Mörk frontembere, Zentai Márk 
ugyanis hangszálgyulladást kapott, így aztán „némán énekelte” végig  
a koncertet, aminek a végén besegített Csorba Lóránt és Jónás Vera is. 

Az európai zeneipar egyik legfontosabb eseményén, a cannes-i MIDEM-
en soha korábban nem volt magyar pavilon, idén azonban egy húszfős 
delegáció képviselte a magyar könnyűzenét a legnagyobb európai 
zenei vásáron. A több mint háromezer nemzetközi szakmabelit és 35 
ország delegáltjait fogadó MIDEM-et egy zárt kerekasztal-beszélgetés 
előzte meg Budapesten: a francia szervezők ekkor mérték fel a magyar 
könnyűzene láthatóságához szükséges stratégiai lépéseket. A nyílt 
jelentkezéses delegáció tagjai pedig három napon át értékesíthették és 
mutathatták be katalógusaikat, dalaikat a világ legfontosabb zeneipari 
szakembereinek, sync ügynökeinek, publishereinek. A pavilonban való 
jelenléten túl egy Meet the Hungarians nevű villámtárgyalás-sorozat, 
speed meeting is megrendezésre került.

A második alkalommal megrendezett sopoti SeaZone nemcsak a lengyel 
piac zeneiparát, hanem a brit és német piacot is igyekszik összehozni.  
A tengerparti showcase és konferencia lényege, hogy bemutassa a 
közép-kelet-európai zene diverzitását, idén először pedig egy magyar 
helyszín is kinyithatott: a TAN nevű klubban az esemény főnapján, szom-
baton állt színpadra a Nagy-Szín-Pad!-döntős Mörk, a BBC Radio által 
rotációban játszott Belau és Iamyank, a HOTS első tematikus lengyelor-
szági aktivitásán.

A koncertek végén aztán a szervezők bejelentették, hogy a Mörk mehet 
a Eurosonicra, és kiderült, hogy melyik zenekarra érkezett a legtöbb 
szavazat: ez a Lóci Játszik lett.

A Lóci Játszik 2014-ben, a Mörk 2015-ben lett a Cseh Tamás Program in-
duló előadói alprogramjának támogatottja. A Lóci Játszik idén Fonogram-
díjat is nyert az „év felfedezettje” kategóriában.

FOTó midEm.
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Idén nyáron az óbudai Fő téren lévő Esernyős felújított udvara remek könnyűzenei kezdeményezésnek ad helyet. A különleges 
hangulatot árasztó, impozáns, megújult térben könnyed délutáni akusztikus sorozat indul a Cseh Tamás Program szakmai 
támogatásával. A júliusban hetente, augusztusban hetente kétszer jelentkező sorozat gerincét a Cseh Tamás Program induló 
előadói támogatásban részesülő vagy részesült fellépői adják, köztük Hangácsi Márton, a Mörk, Apey, Antonia Vai, a Lóci Játszik, 
a Drastik Putto és mások.

Esernyôs: Warm-up Udvar Óbudán, 
CSTP-közremûködéssel

A sorozatban a belvárosi klubokban és a nyári fesztiválokon már befu-
tott fiatal nemzedék lép színpadra, ezúttal akusztikus hangszerelésű 
koncertekkel. A pénteki és szerdai alkalmak kettős célt valósítanak meg. 
Egyrészt újabb megmutatkozási lehetőséget biztosítanak a fiatal tehet-
ségeknek, másrészt a belvárosi koncerthelyszínek újabb, elérhető árú 
alternatíváját kínálják óbudán mindazoknak, akik könnyed, nyári zenei 
csemegékre vágynak.

Az egész nyáron át tartó programot Benedetti Péter szervező, valamint 
Petrovits Ákos, az Esernyős kulturális munkatársa állította össze, és  
a Cseh Tamás Program szakmai támogatásával zajlik.

a sOrOzaT részleTes prOGramja

# Június 28., szerda 18:00 
warm-up udvar (wuu) megnyitó: szabó benedek - sallai lászló 
(szabó benedek és a galaxisok, felső tízezer)

# Július 5., szerda 18:00 
the papayazz (zentai márk és szeifert bálint - mörk) / cseh tamás 
program (cstp) 

# Július 12., szerda 18:00 
nové soma (middlemist Red)

# Július 19., szerda 18:00 
ian o’sullivan (mongooz and the magnet) / cstp

# Július 26., szerda 18:00 
bérczesi Robi (hiperkarma, biorobot) - én meg az ének akusztik 

# Augusztus 2., szerda 18:00 
antonia vai akusztik / cstp + telma lincoln & minimyst akusztik

# Augusztus 4., péntek 18:00 
áron andris ‚apey’ (apey & the pea) / cstp

# Augusztus 9., szerda 18:00 
barbi és jancsó (blahalouisiana) 

# Augusztus 11., péntek 18:00 
kodachrome (simon and garfunkel cover duo) + muriel akusztik

# Augusztus 16., szerda 18:00 
lóci játszik akusztik / cstp

# Augusztus 18., péntek 18:00 
manoya akusztik

# Augusztus 23., szerda 18:00 
henri gonzo (fran palermo)

# Augusztus 25., péntek 18:00 
jónás vera (jónás vera Experiment) + drastik putto akusztik / cstp 

# Augusztus 30., szerda 18:00 
warm-up udvar záróbuli: takács noémi (noémó) / cstp +  
szabó-szeder krisztina (szeder) / cstp + hangácsi  
márton / cstp
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Már május végén elindult a Cseh Tamás Program tíz nyári fesztivált érintő roadshow-ja. 

A CSEH TAMÁS PROGRAM A NYÁRI 
FESZTIVÁLOKON

# 2017. május 28. – BELFESZT, Budapest

# 2017. június 2. – Feszt!Eger, Eger

# 2017. június 13-17. – Tiszavirág Fesztivál, Szolnok

A CSTP-roadshow első állomása 
volt a budapesti BelFeszt, azaz 
az V. kerületi Belvárosi Fesztivál. 
Itt vasárnap az Erzsébet téri 
Világzenei színpadon lehetett 
találkozni a CSTP által támoga-
tott zenekarokkal, meg a Cseh 
Tamás Program pavilonjával. 
Fellépett a Koalabell, a Window, 
a Belau és a Három.

Magyarország egyik legizgal-
masabb kulturális helyszínén, 
a Bolyki-völgy különleges 
hangulatú kőfejtőjében zajlott 
a FesztEger, amelyre a Cseh 
Tamás Program is ellátogatott: 
a CSTP-támogatott zenekarok 
(Koalabell, The Luckies, The 
Immigrants és KIES) koncert-
jei mellett kvízek, greenbox 
fotózkodás és ajándékok is 
voltak, no meg remek han-
gulat!

Az egyik legbarátságosabb városi fesztivált természetesen zömmel a Tisza-parton lévő 
helyszíneken tartották meg. A Cseh Tamás Program nyári fesztivál-roadshow-ja ide is elért, 
és több támogatott előadó (Kamilka és a Pesti Sikk, Hangácsi Márton, Muriel, Éva Presszó, 
Antonia Vai) is fellépett a fesztivál különböző színpadain. 

/ K
OA

LA
BE

LL

/ THE IMMIGRANTS

/ MURIEL

/ THE LUCKIES

/ ÉVA PRESSZó

/ B
EL

AU



a cseh tamás program melléklete

39a melléklet a Cseh Tamás program együttműködésével készült.

A CSEH TAMÁS PROGRAM A NYÁRI FESZTIVÁLOKON

# 2017. június 23-25. – Víz, Zene, Virág Fesztivál, Tata

# 2017. július 11. – EFOTT, Velence

A népszerű tóparti fesztivál koncertprogramját három CSTP-támogatta 
zenekar is erősíti. 

A hagyományos egyetemi fesztiválon a Cseh Tamás Program egy teljes 
napot „bérel ki”: a szervezők a -1., beköltözős napot igazi tábortüzes 
megmozdulásnak szánják. Éppen ezért meghitt, hangulatos, akusztikus 
koncerteket tartanak, jórészt CSTP-támogatott fellépőkkel.

# Június 23., péntek: massza 
# Június 24., szombat: koalabell 
# Június 25., vasárnap: kamilka és a pesti sikk

# Július 11., kedd, -1. nap:

13:00 drastik putto 
15:00 planet void 
17:00 hangácsi márton 
19:00 apey 
21:00 margaret island 
23:00 punnany massif akusztik
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A CSEH TAMÁS PROGRAM A NYÁRI FESZTIVÁLOKON

# 2017. július 19-22. – Veszprémi Utcazene Fesztivál, 
Cseh Tamás Színpad

# 2017. július 20-22. – Campus Fesztivál, Debrecen

A veszprémi fesztivál komoly hagyományokra visszatekintő, fantasz-
tikus hangulatú összvárosi kulturális program. A Cseh Tamás Program 
támogatott előadói – tavalyhoz hasonlóan – dedikált színpadot kapnak. 
Összesen tizenkét CSTP-zenekar lép fel Veszprémben, és természetesen 
itt is lesz CSTP-pavilon kvízekkel, ajándékokkal és greenbox-fotózással.

A Cseh Tamás Program hagyományosan jó kapcsolatokat ápol a debreceni Campusszal. Idén a fesztivál 
különböző színpadain rengeteg egykori és jelenlegi CSTP-támogatott produkció lép fel a Luckiestól a Mörkig. 
Négy fellépő kifejezetten a Cseh Tamás Program támogatásával érkezik a Campusra. A fesztiválon szintén 
megtalálható lesz a Cseh Tamás Program pavilonja.

# Július 19., szerda: 
the couple 
drastik putto 
belau

# Július 20., csütörtök 
synema 
nb 
baron mantis

# Július 21., péntek: 
yesyes 
muriel 
ék

# Július 22., szombat: 
deep glaze 
magidom 
meztelen diplomaták

# Július 20., csütörtök: 
belau 
antonia vai

# Július 21., péntek: 
synema 
deep glaze

/ NB
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/ DEEP GLAZE
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A CSEH TAMÁS PROGRAM A NYÁRI FESZTIVÁLOKON

# 2017. július 19-22. – Veszprémi Utcazene Fesztivál, 
Cseh Tamás Színpad

# 2017.július 21-29. – Mûvészetek Völgye Fesztivál, 
Elevenkert Színpad

# 2017. július 20-22. – Campus Fesztivál, Debrecen
# 2017. augusztus 18-20. – Kolozsvári Magyar Napok

# 2017.augusztus 23-26. – Szegedi Ifjúsági Napok

A Kapolcs-környéki összművészeti fesztivál elképesztő programgazdagságot kínál. A Cseh Tamás 
Program a taliándörögdi Elevenkertbe költözik be több mint egy hétre. Itt a program információs pavi-
lonján kívül minden napra jut egy-egy Cseh Tamás Program által támogatott előadó, hatalmas műfaji 
változatosságban az elektropop The Couple-tól a singer-songwriter Hangácsi Mártonon át a finom 
 downtempót játszó Belauig.

Idén nyolcadszor rendezik meg a kolozsvári 
összművészeti fesztivált. A Cseh Tamás Prog-
ram nyári roadshow-jának egyetlen határon túli 
helyszínén a magyarországi zenekarok mellett 
fellép a program egyetlen erdélyi támogatottja 
is, az első lemezét nemrég megjelentető No 
Sugar.

A SZIN hagyományosan az „utolsó”  
a nyári fesztiválok sorában, igazi nyárzáró 
megmozdulás. Itt fejeződik be a Cseh 
Tamás Program tíz fesztivált érintő nyári 
roadshow-ja is. Az Újszegedi Partfürdőn 
négy támogatott zenekar lép fel, és persze 
itt is érdemes keresni a CSTP információs 
pavilonját.

# Július 19., szerda: 
the couple 
drastik putto 
belau

# Július 20., csütörtök 
synema 
nb 
baron mantis

# Július 21., péntek: 
yesyes 
muriel 
ék

# Július 22., szombat: 
deep glaze 
magidom 
meztelen diplomaták

# Július 21., péntek: the couple 

# Július 22., szombat: bEkvaRt

# Július 23., vasárnap: drastik putto

# Július 24., hétfő: baron mantis

# Július 25., kedd: hangácsi márton

# Július 26., szerda: belau

# Július 27., csütörtök: the luckies

# Július 28., péntek: window

# Július 29., szombat: youli akusztik-duó

# Augusztus 18., péntek: alone in the moon

# Augusztus 19., szombat: belau

# Augusztus 20., vasárnap: massza és no sugar

# Augusztus 23., szerda: the couple

# Augusztus 24., csütörtök: baron mantis

# Augusztus 25., péntek: flatband

# Augusztus 26., szombat: synema

# Július 20., csütörtök: 
belau 
antonia vai

# Július 21., péntek: 
synema 
deep glaze
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 Még több Recorder: Facebook.com/Recorder.hu 

/ Az alt J-ből először a tortahabot ismertem meg, miután feleségem 
kishazamozott tőlük egy dalt az Elena Lyadovát és Kirill Kärót felvo-
nultató Izmeny című orosz minisorozatból. Ez volt a Breezeblocks a 
2012-es első albumukról, aztán jött a Tessellate, a Fitzpleasure, a Taro, 
nem csoda, hogy elkényeztetve éreztem magam Joe Newman érdekes 
vokáljától és az egész első lemezük kívülálló kalandozásától. Tele swag 
grúvokkal, kiváló váltásokkal, okos hangszereléssel, zsíros és harapós 
elektronikával. És megbúvó melankóliával, és valamiféle freakséggel, 
ami nem csak a már említett kalandozó megoldásokon, hanem a helyen-
ként őrült dalszövegeken is átjött. Ezekkel a lerázhatatlan emlékekkel, és 
a második albumuk átpörgetésével ültem neki a harmadik LP, a Relaxer 
nyolc dalának. 

A 3WW jó választás albumnyitónak, és kvázi intróként megadja az 
alaphangot a kalandozáshoz, de túl sok un- és ortodox hangulatot 
akar bekavarni, és mint több dallal az albumon, nehéz elkapatni vele 
magunkat. Pedig letisztultan és finomságokkal telve szól, de egy har-
madik alt-J-albumnál ettől ne adjuk be a derekunkat. Az In Cold Blood 
erősebben indít, mint amilyen nyomokat hagy bennünk végül, kevésbé 
üde, inkább megterhelő a teletömött hangszerelés. A House Of The Rising 
Sun teljesen indokolatlan feldolgozásnak tűnhet – az is, de szerethető 
a sorban, mert szerencsére semmi köze az eredetihez, és nagyon 
meghitt térbe rakott, szépen lélegző orkesztra van benne, a korábban 
kimaradt elkapatást most felvillantják a melankolikusoknak. A Hit Me 
Like That Snare-ben megint túl sok hangulatváltás van, bár itt legalább a 

freakpopot megszolgálják, kár, hogy ez a freak vonal is csak egy  
a sok megnyitott szál közül, ráadásul Newman érdekes hangját teljesen 
bedarálja. A Deadcrush ismét nagyon vagányul indít, imádnivalóan 
rakták össze a vokált a szintikkel, ez a jólszerkesztettség azonban 
egy kicsit most is több lett, és kevesebb benne a dal, a kimerülés elleni 
pihenősávok pedig nem segítettek. Az Adeline remek. Végig fogja a kezet 
az 5:50-es úton, gyönyörű atmoszférája van, szépen fel van rétegezve, 
az album legjobb dala. A Last Year gyakorlatilag két dal, és bár közeli 
térbe rakták őket, nem lett egy. Mark Kozelek óta örülni szoktam  
a hatperces sadcore folkolásnak, de ebben nehéz elsüllyedni, mert túl 
lineáris és középmély. A takaros zárás ezen az albumon sem sikerült, 
a Pleaderben az ízletes, kelet-angliai katedrálisban rögzített orgona és 
gyerekkórus ellenére a hangulatváltások megfekszik a fület.

Összességében a kraftosabb trekkek dalként kevésbé másztak  
a fülembe és túlterhelten szólnak, nem tud keresztülfújni rajtuk az  
a könnyedség, amit korábban szerettem tőlük, a megelőlegezve rájuk 
ragasztott „új Radiohead” címke pedig úgy kiváltképpen botorságnak 
tűnik, ha könnyedség helyett egy olyan mélységet kapunk, ami nem tud 
összeérni. A lassan égő dalok többször füstölni kezdenek, ilyenkor pedig 
a leggyönyörűbb hangszerelés is poptudatlan pazarlásnak tűnik.

A kellemesen magával ragadó kezdés után az alt-J még mindig küzd 
azzal, hogy mit is akar mondani – az An Awesome Wave elsőalbumos 
lendületében alkalmunk, de legfőképp igényünk sem volt ezen 
gondolkodni, a többi kiadványnál viszont jogosan támad kohéziós hiány-
érzetünk amikor magunkhoz próbáljuk ölelni a koncepciót. De minden-
kinek ajánlom az új lemezt, aki alapvetően bírja az alt-J karakterét, kalan-
dozását és finomságait az első albumon, és ajánlom azoknak is, akik 
sokkal türelmesebbek voltak a második LP-vel (This Is All Yours, 2014), 
és ki tudták várni, hogy a fejükre nőjön, mert a többször előforduló szép 
megoldások ellenére a türelemre a Relaxernél is szükségük lesz.  

alt-j
relaxer
(Infectious / [PIAS], 2017)
 aRtpop 

Gyulai István (Anton Vezuv) ajánlja.

poptudatlan 
pazarlás.Fo

tó
: K

ós
a 

Pé
te
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A tízes évek elején kisebb artpop-hullámot generáló alt-J júniusban megjelent harmadik lemezét a 
Szigeten is bemutatja, az Animals-feldolgozást is tartalmazó albumról az ősszel feldolgozáslemez-
zel jelentkező hazai artpopzenekar, az Anton Vezuv dalszerző-frontembere, Gyulai István írt kritikát 
(az ő LP-jüknek Save Me David lesz a címe, és várhatóan Leonard Cohen-, Dolly Parton- és Bauhaus-át-
iratok is szerepelnek majd rajta).

profül
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Debrecen az ország legnagyobb vidéki egyetemi városa, így nem véletlen, hogy tíz év 
alatt itt nőtt ki Kelet-Magyarország mára már legnagyobb nyári zenei fesztiválja. Aki 
egyszer is járt már a Campuson, tudja, hogy a szinte minden műfajt felölelő zenei 
programkínálathoz és a színes kiegészítő kulturális attrakciókhoz egy kifogástalan, 
természetközeli és mégis városi komfortot biztosító helyszín jár a fényekben pompá-
zó Nagyerdei Stadion és a csodálatos, 105 éves Nagyerdei Víztorony körül.

A tizedik kiadás nem múlhat el úgy, hogy ne 
jöjjön egy minden eddiginél nagyobb nemzet-
közi headliner. Így kerül a legnagyobb színpad-
ra a magyar fesztiválok „császára”, a brit the 
prodigy, akiknek a dinamikája semmit nem 
kopott az elmúlt húsz évben. Az új szeleket  
a dán lukas graham hozza, akinek az elmúlt 
évek egyik legnagyobb egyetemes popslágerét  
(7 years) köszönhetjük, de biztos sokak fülé-
ben ott cseng alle farben She Moves  
című dala is.

A Campus felvonultatja a teljes hazai zenei 
élvonalat a mainstreamtől a feltörekvőkig és 
az egészen friss produkciókig. A fesztivál- 
kedvenceket (tankcsapda, Quimby, halott 
pénz, kowalsky meg a vega, brains, irie maffia, 
vad fruttik, szabó balázs bandája, 30y stb.) 
már mindenki ismeri, az újakra viszont érde-
mes az eddiginél is jobban odafigyelni.  
A fesztivál idén először csatlakozott a Nagy-
Szín-Pad kezdeményezéshez és lehetőséget 
ad a műsorba került összes zenekarnak.  
A győztes lóci játszik a díjnak köszönhetően 
nagyszínpadra lép, de a programban ott lesz 
a mörk, a jónás vera Experiment, a konyha, 
a dope calypso, a the Qualitons, valamint 
petruska és sena is. 
 
Az utóbbi években rengeteg jó zenekar lépett 
be a magyar koncertkörfogásba és épített ki 
vidéken is számottevő közönséget. A Campus 
egyik legszebb helyen lévő színpada a kivilágí-
tott Víztorony kertjében található, ahol számos 
ilyen produkciót láthatunk: mások mellett az 
ivan and the parazol, a margaret island,  
a middlemist Red, a fran palermo, az Esti 
kornél, az Elefánt, a szabó benedek és  
a galaxisok, az egészen fiatalok közül pedig 
a the luckies, az Elevator című dallal idén 
berobbanó platon karataev és az indie-folkos 
zanzinger is jelen lesz. 

A rock-, punk- és metálrajongók számára sem 
tiltott terület a Nagyerdő. A modern metál hazai 
legendájának bátran nevezhető, külföldön is 
számos sikert maga mögött tudó Ektomorf 
viszi a prímet a programban, de a hagyomá-
nyosnak számító szereplők (depresszió, alvin 
és a mókusok, leander kills, dalriada, kala-
pács, prosectura) mellett itt is jelen lesz az új 
generáció: a nem véletlenül egyre népszerűbb 
apey and the pea, továbbá az aws, a nomad, 
az uzipov, a fatal Error, a dorothy egyaránt 
az utóbbi években lettek visszatérő vendégei 
a Campusnak. Különlegesség, hogy a feszti-
válon még a házigazda Debreceni Egyetem 
rockrajongó rektora is a dobok mögé ül. 

Az elektronikus zenei spektrum is rendkívül 
széles, az EDM-től és a house-tól a kísérlete-
zőbb, földalatti műfajokig mindent megtalálunk. 
Utóbbiakat leginkább a Dub Székház helyi 
szervezőcsapat helyszínén kell keresnünk, 
ahol a már nemzetközi terepen is egyre is-

mertebb imre kiss, valamint bernáthy zsiga, 
christopher waver, sinko, bodoo és a must-
beat crew színesíti a programot többek között.

Világzenei produkciók is jutnak minden  
napra: a parno graszt, a bohemian betyars,  
a cimbaliband és a vendégénekesnővel érkező 
góbé zenekar képviseli idén a műfajt.  
A csokonai színház sátrában az esti színdara-
bokat követően éjféltől a jazzaj szervezésé-
ben lesz improvizatív szabadzenélés.  
A kulter.hu által szervezett irodalmi progra-
mok között könyvbemutatókra, beszélgetések-
re és singer-songwriterek (apey, i am soyuz) 
bemutatkozására kerül sor. A számos egyéb 
programhelyszínt (pl. mozi, szakmai progra-
mok, civil szervezetek és outdoor aktivitások) 
képtelenség lenne itt felsorolni, de alighanem 
már a fenti ízelítő is elegendő ahhoz, hogy 
megjöjjön a kedvünk négy naphoz a debreceni 
Nagyerdő évszázados tölgyfái alatt július 19. 
és 23. között. 

jön: x. campus fesztivál
debrecenben.

régi és új hangok a nagyerdőn.
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flEEt foxEs
Crack-up
(Nonesuch / Warner / Magneoton, 2017)
 kamaRafolk   pRogREsszív folk  

/ Ha fél mondatban kellene összefoglalnom a Crack-Upot, azt mondanám, 
hogy a Fleet Foxes megírta a saját Veckatimestjét. Akárcsak a Grizzly 
Bear-lemez esetében, itt is teljesen hétköznapi dolgokat hallani (akuszti-
kus gitár, zongora, hegedű, mandolin, Beach Boys-os vokálharmóniák és 
így tovább), és mégis, az első pár hallgatás során alig lehet kapaszkodót 
találni a lemezen, nehéz megfogni. Ugyan az album csak öt perccel hosz-
szabb a hat évvel ezelőtti Helplessness Blues-nál, legalább a duplájának 
érződik. Ráadásul már megszólalásában is párját ritkítóan filmszerű és 
gazdag, olyannyira, hogy néha szinte maga alá temeti a dalokat. Míg  

a második lemez legjobb pillanatait akár egy tábortűz melletti együtt-
éneklés során is felvehették volna, a Crack-Up szinte minden pillanatá-
ban grandiózus és szerteágazó kamara-progpop. Beleértve a szövegeket 
is: Robin Pecknold frontember már az albumot is az azonos című F. Scott 
Fitzgerald-esszé után nevezte el és minden azonnal ható sorra jut két 
másik, tele polgárháborús utalásokkal, egyiptomi istenekkel vagy római 
szónokok idézeteivel. A Helplessness Blues-nál anno kevés album fogta 
meg jobban az Obama-éra kezdetét átható pozitivizmus eltűnését, az 
Occupy-mozgalom kiábrándultságát és azt az érzést, amikor először 
szembesülsz azzal, hogy a diplomád igazából semmit sem ér. Most 
viszont Pecknold mintha nemcsak a generációs szónok szerepében érez-
né kényelmetlenül magát, hanem minden olyan helyzetben, amikor nem 
magával kell társalognia. Míg a zenekar akkori dobosa, Josh Tillman a hat 
év alatt teljesen újragondolta magát és Father John Misty-ként három 
kiváló pszichfolkos-indiepopos lemezt is megjelentett, mellesleg renge-
teget lamentált az emberiség aktuális állapotán, addig Pecknold... Nos, 
ő inkább újra beiratkozott a Columbia Egyetemre és pár szólókoncertet 
leszámítva teljesen eltávolodott a zeneipartól. Az album tizenegy szá-
mának nagy része pedig ezt az egzisztencialista útkeresést dokumen-
tálja, de vele ellentétben a hallgatónál elmarad a végső megvilágosodás. 
Hiába párját ritkítóan gyönyörű ugyanis a Kept Woman nagy része vagy 
a Third Of May / Odaigahara kilenc percének szinte összes harmóniája, 
ha az idő nagy részében nem múlik el az a fajta érzés, hogy a dolgok 
nem állnak össze, mintha mindig egy lépéssel kijjebb lennénk abból  
a körből, ahol már igazán értelmet nyer minden. A Crack-Upon (akárcsak 
a Veckatimesten) van annyi jó szám és kiemelkedő pillanat, amely miatt 
sokszor visszatérek még hozzá – de úgy érzem, a puzzle-darabok össze-
illesztésének folyamata most izgalmasabb, mint maga  
a végeredmény.  Kollár Bálint

 kulcsdal  Third of may / Odaigahara
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jlin
Black Origami
(Planet Mu, 2017)
 ExpERimEntal   footwoRk   jukE 

 

/ Jerrilynn Patton, avagy Jlin két évvel ezelőtti bemutatkozó albuma 
(Dark Energy, Planet Mu, 2015) meglepően váratlanul végzett populáris 
zenékkel foglalkozó, még egészen fontos médiumok év végi top10-ében 
is – annak ellenére, hogy a kiadvány tavaszi debütálásakor jóformán 
alig lehetett érzékelni bármiféle hype-szerűséget. A Black Origami 
című második lemeze ehhez képest már most a 2017-es év egyik 
legfontosabb elektronikus zenei megjelenésének számít: hetekkel  
a májusi végi premier előtt hosszú interjúkban szólalt meg a szerző és 
komoly portréjellegű írások jelentek meg róla. A Black Origami szerencsé-
re ennek megfelelően nem is teljesít alul. Sőt: az eddig jobb híján juke-
nak címkézett zenék bátran elszakadnak a rashadi iskolától, és inkább 
tartanak valami eddig név nélküli kísérleti elektronikus irányba, ahol  
a rapid dobok és a footworkre jellemző, elaprózott hangszobrászat 
továbbra is előtérben marad, de ezektől eltekintve nagyon nehéz bármi 
feltérképezetthez kötni. Míg a Dark Energy egy hosszabb időszak 
legjobbjait összeszedve inkább sok szám összessége volt, addig a Black 
Origami érezhetően egy rövidebb periódus alatt született konceptlemez. 
Rendkívül egységes a hangok eszköztára, amiből Jlin dolgozott. Renge-
teg a sötét tónus, miközben gongok, egzotikus hangszerek és különféle 
más ütősök teremtenek tradicionális hangulatokat, de pont az elektroni-
kus hangok teszik az egészet misztikussá, felfoghatatlanná. Mint amikor 

megjelenik egy szuperfejlett idegen faj több ezer évvel korábban valame-
lyik ősi civilizáció szent helyén, és mindenki pszichedelikus katatóniába 
esik. Sok esetben nem is véletlen a címválasztás: Holy Child, Nyakinyua 
Rise, Hatshepshut, Nandi stb. Több szempontból is ügyes a Black Origa-
mi időzítése. Egyfelől az elektronikus zene jelenleg egyfajta holtidőben 
toporog, a poszt előtaggal ellátott klubzenék mintha lanyhulnának egy 
ideje, miközben a húzóműfajnak számító techno és house megelégszik 
a biztossal. Másrészt a popkultúrában talán még soha nem volt ennyire 
fontos a nemiség kérdése. Ebbe a polkorrekt időszakba érkezik remekül 
a Black Origami és lesz jó eséllyel az év egyik mérföldköve. Noha nem 
Jlin az első nő, aki egészen kiváló lemezeket készít, de jó helyen és jó 
időben teszi ezt – egészen újszerűen. Velkei Zoltán 

 kulcsdal  Challenge (To Be Continued) 

9/10

FLEET FOXES
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saint EtiEnnE
home Counties
(Heavenly / [PIAS], 2017)

 öRökzöld indiEpop 

Az egyik 
legszeretnivalóbb 
brit zenekar, a Saint 
Etienne életművébe 

tényleg bármikor gond nélkül be 
(vagy vissza) lehet kapcsolódni. 
Okos szociokommentárok és  
a nagy szív, elegancia és 
játékosság, puha melankólia és  
a szvingelő, diszkózó London, 
zenebuzis eklektika és azonnal 
felismerhető saját karakter és ízlé-
ses stúdióvarázslatokkal 
áramvonalasított, de időtlenül 
megszólaló indie pop; ez húsz év 
múlva is ugyanilyen jó lesz, és 
húsz éve is pont ilyen jó volt. 
Sarah Cracknell meg egy csoda.  
Szabó Sz. Csaba

 kulcsdal  dive

8.5/10

juana molina
halo
(Crammed Discs / [PIAS], 2017)

 folktRonika 

Az argentin 
származású Juana 
Molina előző 
albumához,  

a 2013-as Wed 21-hoz képest az 
idei Halo egy sötétebb, markán-
sabb és magabiztosabb lemez. 
Molina megőrizte eddigi 
erősségeit és fejlődött: még 
mindig elvarázsol dél-amerikai 
hatásaival, de határozottabb, mint 
valaha, az alapok tompábbak,  
a kíséret pedig sokszor csupán 
néhány rövid dallam ismétléséből 
áll – az album világában az 
énekesnő hangja az egyetlen 
mentőöv és iránymutató. De nem 

hagy elveszni, úgy kalauzol végig 
a tizenkét dalon, hogy egy 
pillanatra sem válik unalmassá 
– épp ellenkezőleg, hiszen mindig 
más oldalát mutatja meg: 
sejtelmesen csavarodik, magát 
kíséri, a végeredmény pedig 
sokrétű és összetett, mégis 
ösztönös és letisztult. Varga Zsófia

 kulcsdal  paraguaya
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sza
Ctrl
(Top Dawg, 2017)

 R&b   pop  

A Frank Ocean-i 
várakoztatások női 
párja a huszonéves 
jersey-i lányok lelki 

válságait énekli meg: hazugságok, 
megcsalások és anyai tanácsok 
közt ingázik, de szívét és combjait 
kitáró őszintesége nem 
közönségessé, hanem sebezhető-
vé teszi. Hibáztatja magát, hogy  
a magánytól félve viszonyokkal 
igazolja értékeit, de vigaszt talál  
a szeretői státuszban is, mert  
a hétvége csak az övé. Egyszerre 
rádióbarát és nehezen hallgatha-
tó, mert az önképzavartól elkopott 
Ctlr-billentyűt mélyen nyomja bele 
a sebekbe. Salamon Csaba

 kulcsdal  The weekend

7.5/10 nick hakim
Green Twins
(ATO / [PIAS], 2017)

 indiE-R&b   psychsoul  

Az indie-r&b 
rajongói már jó ideje 
várták ezt a lemezt, 
hiszen Hakim első 

két EP-je nagyon ígéretes volt, 
néhány kiemelkedő dallal.  
A nagylemez, ha nem is lesz  
a műfaj csúcsa, de nem okoz 

csalódást, és bizonyítja, hogy jobb 
pillanatokban Hakim dalait oda 
lehet rakni a legjobbak mellé. Ilyen 
igazán kiemelkedő pillanatokból 
tevődik össze úgy a lemez fele,  
a többi dal viszont néhány 
hallgatás után inkább ellaposodik, 
és az EP-kkel szemben ezek 
esetében a komolyabb stúdióhang-
zás mintha némi tanácstalanságot 
próbálna elleplezni. A törékeny 
crooner karakter azonban továbbra 
is nagyon jól áll neki. Csada Gergely

 kulcsdal  Cuffed

7.5/10

(sandy) alEx g
rocket
(Domino / Bertus, 2017)

 indiERock 

A hiperaktív 
csodagyerek 
legújabb albumával 
mindkét korábban 

ráaggatott jelzőt megcáfolta, 
hiszen példátlan módon két egész 
évet várt az új lemez megjelente-
tésével, amely nem is lett annyira 
csodás, mint a korábbiak. Mivel 
saját magának tette nagyon 
magasra a lécet, ez még mindig 
nem jelent rosszat, továbbra is  
a dalszerkezetekre és harmóniák-
ra fittyet hányó komor lofi rock  
a fő csapásirány, csak hát nem az 
a színvonal, amit megszoktunk. 
Cserébe nagy eséllyel indul az év 
legjobb pitch shiftelt dala 
kategóriában, így legalább ezért 
érdemes meghallgatni. 
Elekes Roland

 kulcsdal  sportstar
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kEvin moRby
City music
(Dead Oceans / [PIAS], 2017)

 tRubadúRRock 

Városi zene  
– a New Yorkban élő 
kansasi születésű 
énekes-dalszerző, 

aki tavaly jelentette meg 

legutóbbi, Singing Saw című kiváló 
negyedik lemezét, nem sokat 
pöcsöl azzal, hogy elhelyezze és 
definiálja legfrissebb dalait.  
A 2016-os albumhoz képest ez  
a lemez valóban urbánusabb, 
Velvets- és Lou Reed-hatásaival, 
meg a 1234 című dalban 
felbukkanó Ramones-háttér- 
képpel egyértelmű tisztelgés  
a metropolis előtt. Morby másik 
hőse, Bob Dylan hatása is 
érezhető az ihletett City Music-on 
– a New York-tablón már 
egyértelműen jut neki is hely. 
Németh Róbert

 kulcsdal  City music
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chaRly bliss
Guppy
(Barsuk Records, 2017)

 poppunk   powERpop  

Furcsa párhuzam 
lesz, de akárcsak 
Joanna Newsom 
esetében, a Charly 

Bliss-nél is sokan lesznek, akik 
körülbelül tíz másodperc után 
eldöntik, hogy ez nem nekik való 
– Newsom, vagy itt éppen Eva 
Hendricks énekhangját felhozva 

big thiEf
Capacity
(Saddle Creek, 2017)

 indiEfolkRock 

„A Big Thiefet 
hallgatni olyan, 
mint elfelejteni  
a „kutya” szót és 

közel kerülni a pőre állathoz, 
realizálni, hogy egyszerre hasonlít 
rád és különbözik tőled.” Ebben az 
egy mondatban pedig minden 
benne van, ami a brooklyni 
zenekart kiemeli és elkülöníti  
a klasszikus americana-folkot 
játszó kortársaktól, mint Kurt Vile 
vagy a Woods. Adrianne Lenker 
időtlen(nek ható) éneke és 
végtelenül intim, mégis mélyen 
átélhető szövegei már szólóban is 
működtek, mégis így, kidolgozott 
hangszereléssel emelnek ki 
igazán a világból. Kollár Bálint

 kulcsdal  mary

8/10

 Még több Recorder: Facebook.com/Recorder.hu 
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recorder

a hónap lEgkülönlEgEsEbb mEgjElEnésE EgyéRtElműEn  
a poRtER Ricks visszatéRésE, dE az aktuális soRlEmEzEk  
közt is sok figyElEmRE méltó akad.

minden sötét, 
csillag sehol.

 ElEktRonikus tánczEnE 

EldER
reflections Of a floating world
(Stickman Records, 2017)

 hEavy psych 

Örömmel 
jelenthetjük:  
a bostoni Elderre 
már nem megfelelő 

az „egyik legkiemelkedőbb 
metálzenekar” címke, innentől, 
mint az „egyik legkiemelkedőbb 
gitárzenekar” a helyes megfogal-
mazás. Persze a puristák 
kifogásolhatják a doomtól való 
elfordulást, és azt, hogy  
a korábban is jelen lévő prog, 
psych és krautrock hatások sokkal 
hangsúlyosabbak, de lássuk be: 
most érett csak be igazán  
a produkció. És ami korábban 
működött, annak nagy része nem 
változott. A dalok még mindig 8-10 
percen keresztül utaztatnak, Nick 
DiSalvo pedig továbbra is az egyik 
legjobb mai gitáros – nem 
véletlenül van az arcunkba tolva 
hangszere az egész lemezen.  
Mika László

 kulcsdal  sanctuary

8.5/10

lil yachty
Teenage emotions
(Quality Control, 2017)

 pop   Rap  

A 2016-os évben 
két váratlanul erős 
mixtape-pel és  
a poszt-Lil Wayne- 

éra egyik legkarakteresebb 

flow-jával felszínre úszó Lil Yachty 
hivatalos debütlemeze a borítónak 
és a címnek megfelelően vagy 
tucatnyi stílus keveredéséről szól. 
Van itt helye diszkónak (Bring It 
Back), r&b-nek (Like A Star, No 
More), de alkalmanként olyan 
stíluskeveréseket is sikerül 
összehozni, amikkel talán nem 
kellett volna próbálkozni, sok 
esetben a produceri munka tűnik 
igazán amatőrnek. Lehet, hogy 
pont ez lenne részben a bája 
Yachty zenéjének, de inkább csak 
azt érezni, hogy túlzottan hosszú 
és széttartó a lemez. Az egyik 
trekknél még meggyőző a tavaly 
megismert Lil Boat-flow (All 
Around Me, All You Had To Say), 
máshol azonban a B-oldalas 
daloknál is gyengébb a produkció 
(DN Freestyle). Egy rövidebb, 
kohézióban erősebb lemezzel 
nagyobb hatása lenne a Lil 
Yachty-jelenségnek. Szepesi Dániel

 kulcsdal  say my name

7/10

paRamoRE
after laughter
(Fueled by Ramen / Magneoton, 2017)

 nEw wavE   powERpop  

Hayley Williams és 
zenekara mindig is 
nagyobb elismert-
ségnek örvendett, 

mint az átlagos emopopos 
formációk. De az After Laughter 
című ötödik lemezük nagy 
fordulatot tartogat: az eddigi egyre 
poposodó emo/alterock helyett 
new wave az új irány, a dalokat 
erősen körüllengi a Talking Heads 
hatása. A játékos új hullámos, 
powerpopos fordulat azonban nem 
tűnik erőltetettnek, a Paramore 
pattogós hangzása továbbra is 
jelen van, így kerek az igen 
slágeres produkció, még ha egy 
idő után a váratlanság hatása el is 
tünedezik. Szepesi Dániel

 kulcsdal  hard Times

8/10

indokként. Pedig kár lenne leírni  
a brooklyni kvartett zenéjét csak 
ezért, meg mondjuk azért, mert  
a Guppy bármelyik száma 
aláfesthetné szülővárosuk  
összes gimijének nagyszünetét, 
miközben ugyanez elmondható  
a Letter From An Occupantról is, az 
meg az egyik legjobb dal valaha. 
Szóval ha szereted a New 
Pornographers nyers refrénes, 
Mass Romantic éráját, minden-
képp tegyél ezzel is egy próbát! 
Mika László

 kulcsdal  westermarck

8/10

 Még több Recorder: Facebook.com/Recorder.hu 
PARAMORE

/ Tizennyolc év után jelentkezik 
új albummal a 90-es évek egyik 
meghatározó német dubtechno 
alakulata, a porter Ricks. 
Elképesztően hosszú pihenőre 
mentek, de az Anquilla Electricán 
(Tresor, 2017) ez nem nagyon 
érződik, sőt: mintha pont attól 
szólna ennyire jól, hogy a szer-
zők fejben részint még mindig 
a 90-es években élnek, és 
nem utólag, tapasztalat nélkül 
akarnak rekonstruálni egy kort. 
Karcos, nehéz, középtempós 
számok gyűjteménye a lemez, 
nem érdeklik a mai trendek és 
ennek nagyon lehet örülni.
Sokadik hallgatás után is 
meglep, hogy mennyire vissz-
hangtalan maradt a clouds új 
albuma. A talán kissé túlbonyo-
lított című HTID: Heaven-Sent 
Tekno Impakting Dancefloors, 
Or Hardcore Till I Die (Electric 
Deluxe, 2017) című összeállítás 
tempóban sokszor az utóbbi 
idők egyik legmerészebb vál-
lalkozása, arról nem beszélve, 
hogy az egyszerű, direkt zúzós 
megoldások mellett akkor is 
működik, amikor kifejezetten 
művészibb irányba megy el. 
A hardcore/breakbeat témák 
előszedése remek ötlet volt.

Egy szerencsétlen baleset és 
a legutóbbi Kode9-, valamint 
DVA-albumok képi világa ih-
lette ikonika új, Distractions 
(Hyperdub, 2017) című lemezét, 
ami remekül hozza az életműre 
eddig jellemző szintis/funkos, 
a 80-as évek neonvilágát 
bass music-kal megbolondító 
hangzást, ugyanakkor üde 
változás, hogy a tempó elvesz-
tette tánczenei jellegét, helyette 
sokkal lassabb és változatosabb 
ütemek lüktetnek. Meglepően 
felnőtt összhatása van a vég-
eredménynek, Ikonika zenéi jól 
haladnak a korral.

A tottenhami blay vision nem 
túl ismert, de valójában jól 
foglalkoztatott alakja a brit 
grime színtérnek. Többek közt 
írt már zenét JME-nek, dolgozott 
együtt Wiley-val és Skeptával, 
most pedig elkészült saját 
debütalbumával is. A Turner Ave. 
(Lit City Trax, 2017) ráadásul 
profi munka, az alapok nagyon 
eltaláltak, a szövegek erősek és 
az egésznek rendkívüli sodrása 
van, meggyőző erővel bír. Wiley 
idei lemeze után továbbra is egy-
értelmű, hogy a grime 2017-ben 
is köszöni szépen, jól van. 
Velkei Zoltán
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FOO FIGHTERS 

interjú

Gyakorlatilag írhatjuk azt, hogy vannak, akik 
egész életükben vártak erre a koncertre, hi-
szen a Foo Fighters legutóbb két évtizede járt 
nálunk, már akkor is nagy, de messze nem  
a világ egyik legnagyobb zenekaraként. Dave 
Grohlékról ráadásul elmondható, hogy egyfajta 
vissza-az-alapokhoz reneszánszukat élik,  
a 2011-es Wasting Light remek LP volt, a 2014-
es Sonic Highways házifeladat jellege után 
pedig a nemrég kiadott új daluk (Run) ismét 
ígéretes. Ha pedig az összképet nézzük:  
a világon kevesen tudnak olyan erős  
arénarock setlistet összerakni, mint ők.

12-16
 július 12-16. / Bánk 

Bánkitó fesztivál
Bérlet: 22000 Ft, napijegy: 9000 Ft

Egyértelműen a Slaves és a Picturebooks az 
idei Bánkitó zenei húzónevei, de ha a szokáso-
san erős magyar felhozatalért, a színházi elő-
adásokért, a tóparti környezetért, vagy éppen 
a civil beszélgetésekért/önkéntes programo-
kért mennél, akkor sem panaszkodhatsz!

6
 július 6. / A38 

mark lanegan Band
Belépő: 4500 / 5000 Ft

Kicsit sem bánjuk, hogy Mark Lanegan már 
szinte hazajár hozzánk lemezbemutató 
koncerteket adni, az ő hangját nem lehet 
megunni. Az új szerzemények mellett 
számíthatunk pár Screaming Trees-dalra 
is – miért ne használná ki emberünk kiterjedt 
diszkográfiáját?

19
 július 19. / A38 

Cigarettes after sex
Belépő: 3500 / 4000 Ft

Nem is nagyon lehetne aktuálisabb előadót 
meghívni, Greg Gonzalez lassú dreampop 
projektjének épp a napokban jelent meg az első 
lemeze és alig egy hónapra rá már koncertezik 
is nálunk. Legközelebb már nem biztos, hogy 
lesz alkalmad ilyen kis helyen megnézni!

1
 július 1. / A38 

riff raff
Belépő: 2490 / 2990 Ft

Jó, őszintén mondja meg, aki számított erre  
a koncertre, ráadásul nem is fesztiválon, ha-
nem klubban! Mi biztos nem, felocsúdni is alig 
van időnk, aztán már jön is a novelty rap kirá-
lya, a neonmágnás Riff Raff, hogy lehűtse kicsit 
a júliusi kedélyeket egy kis Dom Perignonnal. 5

 július 5. / Barba Negra Track 

Gojira
Belépő: 6900 / 7900 Ft

Mindig szívesen látott vendég nálunk az egyik 
legjobb koncertzenekar, a francia, műfajok által 
sosem leláncolt metálnagyágyú Gojira. Tavalyi 
lemezükkel újabb népszerűségi szintet léptek, 
ami korábban nehezen volt elképzelhető, kapd 
el őket karrierjük csúcsán is!

21
 július 21. / ? 

mdC (millions Of dead Cops)
Belépő: 2000 Ft (becsületkassza)

Nincs is jobb, mint egy titkos punkkoncert 
egy titkos helyen (kövesd a Facebook-
eseményoldalt), sokak titkos kedvencétől,  
a lassan negyven éve aktív(an koponyákat és 
ideológiákat lezúzó) Döglött Zsaruktól. Politi-
kus jó estét mindenkinek!

pRogRamajánló  /  2017.  június-július

foo fighters 
Belépő: 14900-29900 Ft

17
 július 17. / A38  

Of montreal 
Belépő: 2900 / 3500 Ft

 július 17. / MOM Sport  

macy Gray 
10900 / 12900 Ft

Kevin Barnes mostanában éppen genderfluid 
pszichedelikus EDM-lite indie-t csinál, ami 
hallgatva pontosan olyan eklektikus, mint 
leírva, de hát ezt már megszokhattuk tőle az 
elmúlt húsz évben és tizenvalahány albumon. 
Koncertjeiről csak annyit írunk, hogy adott 
egyszer egyet lóhátról is, fellépőruhái a leg-
jobbak közt vannak, szóval látványra is lehet 
számítani bőven.

4
 július 4. / Budapest Park 

foster The people 
Belépő: 5999 – 7999 Ft

Mark Foster zenekara világtáncoltató első 
albuma után egy jóval kísérletezőbb második-
kal hozakodott elő, amelyet idén nyáron követ 
a harmadik. Ez, ha az eddig kiadott dalokat 
nézzük, a két korábbi anyag jó tulajdonságait 
ötvözi, szóval bőven van ok örülni annak, hogy 
a világon elsőkként hallhatjuk majd azokat 
élőben. 

Macy Gray hápogós hangjából az elmúlt két 
évtizedben inkább reszelős lett, ugyanakkor  
a játékosságra pont mostanában kezdett 
ráérezni a neosoul/jazz énekesnő (dalok a fü-
vezésről, vibrátorról, Kanye West feldolgozás). 
Gray tehát a mai napig aktív, ami sok kortársá-
ról nem mondható el, de persze lecsupaszított 
klasszikusaiból is szól majd bőven.

 június 26. / Papp László Sportaréna 
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