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hirdetés

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.


