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fesztivál

# OFF Festival 
időpont: augusztus 4-6. 
helyszín: Katowice, Lengyelország 
jegyár: bérlet 310 zlotyi (kb. 23.000 Ft) + 60 
zlotyi kemping

Jó pár éve a legerő-
sebb fellépőnévsort 
hozták össze Artur 
Rojekék, továbbra is 
döbbenetesen jó áron. 
A befogadhatóság hatá-
rán egyensúlyozó programtenger láttán nem 
nagyon érdemes gondolkodni a jegyvásárláson. 
Az alternatív-indie szcéna legnagyobbjaitól (PJ 
Harvey, Feist, Conor Oberst), elnyűhetetlen 
underground hősökön át (Royal Trux, Shellac, 
Swans, Michael Gira szólóban is!) kurrens 
fellépőkig (Jessy Lanza, Preoccupations, Sheer 
Mag, Shame) terjed a szórás. Az igazi finomsá-
gokról nem is beszélve (a nagy visszatérő Arab 
Strap, a bomba bulilemezzel jelentkező Janka 
Nabay vagy épp Kornél Kovács). 

# Ms DOckville 
időpont: augusztus 18-20. 
helyszín: Hamburg, Németország 
jegyár: bérlet 104 euró (kb. 32.000 Ft)

Nem éppen a régióban, 
de azért még elérhető 
közelségben van ez 
az évek óta magas 
szinten működő, erős 
képzőművészeti irányultsággal bíró fesztivál, 
amelyet Hamburg egyik legmenőbb negyedé-
ben, az Elba által közrefogott Wilhelmsburgban 
rendeznek meg. Kortárs, igazán aktuális 
alkotók kapnak itt szerepet, legyen szó akár 
képzőművészeti, akár zenei részlegről. Utób-
biak közül kiemelhető King Krule, Sohn, James 
Vincent McMorrow, a Mount Kimbie, a Tale Of Us 
vagy épp a Glass Animals, na meg egy sor, egy-
előre radar alatt szálló zenész. Egy hannoveri 
fapados repülő, plusz vonat kombóval egész jó 

áron és gyorsan elérhető ez a leírások alapján 
meglehetősen egyedi hangulatú fesztivál.

# Brave! FactOry 
időpont: augusztus 23-24. 
helyszín: Kijev, Ukrajna 
jegyár: bérlet augusztus 16-ig 35 euró (10.800 
Ft), utána 42 euró (13.000 Ft), napijegyek 21-24 
euró (6500-7500 Ft)

Ukrajnából még nem 
nagyon ajánlottunk 
programot, eddig. 
Ugyanis idén Kelet-
Európa egyik legmegbecsültebb elektronikus 
zenei klubja, a kijevi Closer mögött álló csapat 
szervezésében útjára indul a Brave! Factory 
fesztivál, a klub szellemiségéhez hűen izgal-
mas elektronikus zenei line-uppal. A techno fe-
lől érkező Robert Hood és Octave One, a chica-
gói Derrick Carter house-nagyság és a minimal 
technójával underground sztárrá lett The Field 
mellett fellép még az idén szuper lemezzel 
visszatért Laurel Halo, aztán Jaga Jazzist és 
a nehezen bekategorizálható Romano teljes 
zenekarral. És még csak a legnagyobb neveket 
említettük. A jegyárak rendkívül barátiak, ne 
is gondolkodjon sokat, aki szeretne menni, 
mert gyorsan fogynak. Az út odáig könnyen és 
olcsón megoldható, Kijev pedig gyönyörű.

# DiMensiOns 
időpont: augusztus 30 - szeptember 3. 
helyszín: Pula, Horvátország 
jegyár: bérlet kempinggel együtt 275 euró (kb. 
85.000 Ft), anélkül 188.5 euró, (kb. 58.500 Ft), 
jegy a nyitókoncertre 50 euró (kb. 15.500 Ft)

A legdrágább, de min-
dent egybevéve talán  
a legjobb horvát fesz-
tivál is a Dimensions, 
ami simán megéri az árát. Az isztriai félszige-
ten a festői környezet adott, de a szükséges 
pluszt a fellépőkkel nyújtják a szervezők.  

A horvát bulifelhozatalban megszokott nívós  
dj-névsort rendre megfejelik igazi kuriózumok-
kal. Idén a nyitóesten Grace Jones mellett  
a Moderat, és az egyre inkább előtérbe kerülő 
aktuális jazz-színtér két nagy reménysége 
Moses Boyd dobos és a Yussef Kamaal duóból 
hátramaradt Kamaal Williams zenekara lépnek 
majd fel. Rajtuk kívül ott lesz a sokáig elfeledett 
Shuggie Otis (!) soulzseni, de a bombasztikus 
ghánai highlife-hibrid zenéjével taroló Ata Tak 
sem csíphető el a környéken máshol. Folytas-
suk? Daphni, Jeff Mills, Theo Parrish vagy épp 
Adrian Sherwood szettje miatt is tökéletes 
nyárvégi célpont.

# OutlOOk Festival 
időpont: szeptember 7-10. 
helyszín: Pula, Horvátország 
jegyár: bérlet 264 euró kempinggel együtt 
(81.000 Ft)

Az Outlook  
a Dimensions mellett, 
vagy akár ahelyett  

– a kettő együtt már 
tényleg igen húzós, viszont aki nagyon bele 
akar csapni, annak ez a két, ugyanott tartott 
esemény – remek választás nyárzárónak. 
Mélyen a pénztárcába kell nyúlni, az tény, de 
cserébe szokás szerint Európa legkomolyabb 
basszuszenei felhozatalát kapjuk, plusz egy 
olyan nyitóestet, ami önmagában is megérne 
egy nagyobb kanyart DJ Shadow-val, Dizzee 
Rascallal és az igazán különleges Outlook 
Orchestra koncertjével. Erre egyébként 
önállóan 50 eurós jegy is vásárolható, de 
ha már elutazunk a tengerig, akkor érdemes 
tovább maradni, hiszen a fellépők között ott 
lesz a rap felől Ghostface Killah, Pharoahe 
Monch, Wiley és Roots Manuva, a dj-k, 
producerek tömegéből pedig csak néhány 
név: The Bug, Mad Professor, Adrian Sherwood, 
Princess Nokia, Goldie. Szeptember eleje az 
Isztrián még bőven nyár! 

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. Ezek alapján az évszak második felére, végére is ér-
demes erő(forrás)t tartalékolni.

vakáció feszt zenével 2.
Augusztusi-szeptemberi fesztiválok a közelben.
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