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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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