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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.
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