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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 


