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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. 
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# 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

/ YESYES

/ ANTONIA VAI

/ SYNEMA

/ DEEP GLAZE
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# 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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