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Tavaly a hazai lemezkiadókat mutattuk be többrészes sorozatban, idén a magyar 
koncertszervezőcégekről, promóterekről készítünk pillanatképet. „A dolgok állása” 
a koncert- és partiszakma felől nézve – harmadik fejezet, régi és új, kicsi és nagy sze-
replőkkel. 

a bookolás szépsége.

1. live natiOn central & eastern 
eurOPe kFt. 
2. 2006 (a cég elődje, a Multimedia Kft.  
a 80-as évek közepétől létezett már Magyar-
országon). 
3. Hegedűs László és Tim Dowdall alapítók, 
Borsos László ügyvezető igazgató.  
4. A családi szórakoztatástól a metálkoncertig 
szinte minden, klubbulitól a stadionméretig 
szintén széles a skála, bár a legtöbb rendezvé-
nyünk arénaméretű. 

5. Nem buliszámban, hanem értékesített 
jegyek számában számolunk, átlagosan 160-
200 ezer belépőt adunk el évente, kizárólag 
külföldi előadókkal dolgozunk. 

6. Több év kihagyás után végre újra tudtunk 
stadionbulikat csinálni itthon és olyan művé-
szeket hozni, akik meglehetősen régen jártak 
már nálunk. 

Magyar koncertszervezők, promóterek 2017-ben (3. rész).

a cég neve. 
alapítás éve. 
alapító, cégvezető. 
a lefedett műfajok, a lefedett rendezvénytípusok és rendezvényméretek. 
évi átlagos buliszám (magyar/külföldi arány). 
a cég 2017-es tervei. 
booking, amire a legbüszkébbek. 
az eddigi legsikeresebb esemény. 
hitvallás. 
célok. 
miért éri meg koncertszervező, partiszervező céget működtetni? mi motiválja, mi hajtja a céget? 
a hazai promóterszakma értékei, sajátosságai, hiányosságai.

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12.

Minden megkérdezett promóternek, szervezőcégnek az alábbi kérdéseket tettük fel:



| 21 | 

trend

 Még több Recorder: Facebook.com/Recorder.hu 

a bookolás szépsége.

7. Amikor egy jobban fizető piac elől sikerül 
megszerezni egy bulit, az komoly promóteri 
háttérmunka és nem csupán licitháború. Ilyen 
koncert volt például Bruno Mars, Michael Bublé, 
a Red Hot Chili Peppers vagy a Foo Fighters az 
elmúlt időszakból. 
8. Az eddigi legsikeresebb esemény: nézőpont 
kérdése, kinek mi számít igazán sikernek, jegy-
eladás szempontjából a Metallica az abszolút 
csúcstartó. 
9. Lehetőség szerint minden igényt kielégíteni. 

10. Minél több bakancslistás előadót elhozni 
+ javítani és fejleszteni a szolgáltatások szín-
vonalát. 
11. A legtöbb alkalmazottunk már legalább 
10-15-20 éve ezt csinálja, ennyi ideig kizárólag 
szívből lehet ugyanott dolgozni. Amikor  
a rendezvényeken látjuk a rajongók boldog 
arcát, az a zsigeri öröm sok energiát tud adni. 
12. A 2010-es évekre letisztult a hazai szakma, 
eltűntek a kóklerek, legalábbis egy bizonyos 
méretű rendezvényszint felett. Ez elég sokat 

használt a piac nemzetközi megítélésének is 
az ügynökök körében. Ráadásul világszinten 
is elismert szakemberek dolgoznak néhány 
területen, vannak például olyan magyar pro-
dukciós emberek, akiket folyamatosan  
a legnagyobb turnék foglalkoztatnak. Szá-
munkra nagy hátrány a 27%-os ÁFA, ami a világ 
legmagasabb kulturális ÁFA-ja, ezzel a régióban 
is rögtön 9-15%-os árhátránnyal indulunk  
a licitálásoknál.  

1. cuDi Purci BOOking. 
2. 2000. 
3. Binder Gáspár. 
4. Klubkoncertek, undergroundtól  
a mainstreamig, jazztől a black metalig. 
5. 30-40 buli, 80%-ban külföldi. 
6. Desszert Feszt Budapest 2017. Purci Dance 
Party, Delinquent Habits stb. 
7. Semelyik zenekar, management nem panasz-
kodott még a munkánkra, általában gördüléke-
nyen mennek a dolgok, elégedetten válunk el 
egymástól. 
8. Hatalmas élmény volt, amikor Mike Stern 
egy öleléssel és óriási mosollyal az arcán 
köszönte meg a munkánkat. De mondhat-
nám a lengyel Mgla teltházas buliját, a svéd 
Kamchatka bármikor jön, imádják, felrobban 

a küzdőtér satöbbi, satöbbi. Nálunk nincs 
legsikeresebb. 
9. Nincs. 
10. Legendás zenekarokat látunk vendégül 
az év második felében – a hiphop Delinquent 
Habits, a death metal alapbanda Possessed és 
lesz még 1-2 meglepi is –, szeretnénk, hogy 
továbbra is elégedetten távozzanak a bandák 
és a közönség. 
11. Amikor látom a csókákon, hogy „na ez 
rendben volt” és fülig érő szájjal jönnek hoz-
zám megköszönni, hogy láthatták a kedvenc 
bandájukat, ezért mindenképpen megéri és ez 
motivál a leginkább. 
12. Rengeteg koncert van, ami előny és hát-
rány is egyben.  
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1.  ten years BeFOre. 
2. 2015. 
3. Alapítók: Jezerszky Viktória, Rákosi Tímea, 
Vitéz Anikó. 
4. Műfajok: akusztikus egyszálgitárostól,  
a live acten át egészen a metálig friss hazai, 
könnyűzenei produkciók. Rendezvénytípusok, 
rendezvényméretek: kisebb klubkoncertek és 
fesztiválok kisszínpada. 
5. Az elmúlt két év alapján nehéz átlagot vonni. 
A „klasszikus TYB”-sorozatban, itt két-két fellé-
pővel dolgozunk: 2015. I. félévben (februártól 
júniusig, kéthetente) kilenc koncert. 2015. II. 
félévben (októbertől decemberig – innentől 
havi egy buli) három koncert. 2016. I. félévben 
(februártól májusig) négy koncert. 2016. II. 
félévben (októbertől decemberig) három 
koncert. 2017. I. félévben pedig (februártól má-
jusig) négy koncert volt. Aztán a „TYB Ahoy!”-
sorozatban három-három fellépővel dolgozunk: 
2017 nyarán indult, négy alkalommal lesz 
két magyar és egy külföldi fellépővel. Ezek az 
állandó rendezvényeink, ehhez jönnek a külön-
leges alkalmak: kocsmaturné 2016 – három 
fellépővel, VOLT fesztivál 2016 – négy nap, 
négy fellépővel, MésziStock 2016-2017 – egy-
egy fellépővel, Sétáló karnevál 2016 – három 
fellépővel, Szabad Szombat 2017 – két fellépő-
vel alkalmanként, plusz vidéki koncertek és  
a Neo-Agavoid 2016 a Corvin Clubban. 

6. Szeretnénk minél több energiát és időt fek-
tetni ebbe az ügybe, minél többfelé terjeszteni. 
Ősztől folytatódik a koncertsorozat és még 
idén ősszel készülünk egy újabb meglepetés 
koncertkoncepcióval. Továbbá szervezünk 
még egy klipbemutató koncertet is, korábbi, 
Overground Productions-zel közös klippályáza-
tunk nyertesének, a Seennek. 
7. Mindegyik bookingunkat nagyon szerettük, 
jelenleg talán az A38 hajós külföldi fellépőinkre 
(Helen, Brunettes Shoot Blondes, Haiku Garden, 
Erica Russo) vagyunk a legbüszkébbek, de 
ugyanígy a tavalyi VOLT fesztiválos jelenlé-
tünkre (közös színpad az Open Air Rádióval 
és a Kerettel – ahol a fesztivál ideje alatt na-
ponta egy friss zenekart mutattunk be: a The 
Luckies-t, a Skeemers-t, a Kaktus-t és a Puma 
Dangert) és a 2016-os, 2017-es MésziStock-os 
saját idősávunkra. 
8. A fentiek, továbbá kocsmaturnénk, itt há-
rom zenekarral (Skeemers, No Eves és Puma 
Danger) körbejártunk négy kisebb kocsmát 
(Telep, Dzzs Bár, Zegzug, Vittula), ahová  
a közönség is jött velünk. 
9. Igenis van zene a kereskedelmi rádiókon 
kívül, továbbá a mainstream vonalon túl is.  
A friss, tehetséges előadóknak ugyanúgy ott  
a helye a fesztiválok nagyszínpadain, a rádió-
ban, a sajtóban – „10 éven” belül is – ahogy  
a régi nagyoknak is. 

10. Egy nyitott, pezsgő, hazai zenei élet mű-
ködtetése. Kisebb, tehetséges produkciók 
bemutatása – a könnyebb térnyerésük érdeké-
ben. Legyen a mindennapok része a friss zene. 
Az emberek nyitottabbá tétele az élőzenére. 
Plusz szeretnénk bővíteni a sorozatot, tovább-
vinni vidékre is, több platformot, szponzorációt 
elérni és természetesen ebből teljes állásban 
megélni. 
11. Minket leginkább a zene szeretete, továbbá 
kitűzött céljaink motiválnak és hajtanak előre – 
még úgy is, hogy mellette van „polgári” hivatá-
sunk is, órákat dolgozunk este és hétvégéken 
is. Szeretnénk jó zenét adni, a közönség 
ízlését is formálni és azt elérni, hogy újra 
mozduljanak ki az emberek, járjanak el élő 
koncertekre, legyenek tisztában a körülöttük 
pezsgő kultúrával, zenei élettel.  Hiszen most 
van a tíz évvel előtte pillanat! 

1. Be Massive. 
2. 2003-ban indult a Be Massive-bulisorozat, 
2015-ben a Be Massive Records kiadó.  
A Breakbeat Massive-bulisorozat szintén 2003-
ban, a Breakbeat Massive kiadó 2016-ban.  
A HERZ-bulisorozat pedig 2014-ben. 
3. Metha. 
4. Stílusok: electronica, deep techno, techno, 
tech-funk. Rendezvénytípusok: label night, 
label showcast, open air, boat party, camp, 
nemzetközi label night. 
5. Be Massive havonta egyszer, a HERZ nyártól 
minden csütörtökön, a Breakbeat Massive 
kéthavonta. 
6. 2017 első évada az építkezésről szólt. Olyan 
előadókat hoztunk, akiket még senki, például: 
Charlotte de Wittet, vagy Amperrel közös 
szervezésben Olivier Giacomottót. Jött még 
UNDERCATT, Blancah, Jay Lumen satöbbi. 2017 
nyár: nyolcórás Metha-szett, hajós buli, szep-
tember elején háromnapos tábor Zebegényben, 
ahol nem csak zene lesz, de filmvetítések, 
kirándulások, táncbemutató, sport és más is. 
2017 őszétől pedig izgalmas nevekkel készü-
lünk, de ez meg titok. 
7. Nehéz kiemelni a tizennégy évből egy-kettőt, 
de talán azért, mert Magyarországon első 
alkalommal nálunk játszottak a Be Massive-
on: Sam Paganini, Charlotte de Witte, Olivier 

Giacomotto, Hatzler, Andre Winter, Dubspeeka, 
Blancah. Amire még büszkék vagyunk: az első 
teltházas underground buli az Európa hajón 
2013-ban Elite Force-szal. Utána még volt 
minden évben egy-egy ilyen. És a Be Massive 
színpad a Balaton Soundon (a Burn által). 
8. Hú, mindegyik az a maga módján, mert 
sikerült megvalósítani, amit terveztünk és erre 
büszke vagyok. Számomra a siker inkább az, 
ha meg tudom valósítani, amit szeretnék, és 
ezzel tudok újat mutatni. Ha pedig még pluszos 
is a rendezvény, akkor az i-re a pont is felkerül. 
9. Nem stílusokban, hanem a jó zenékben hi-
szek. Csak azt a zenét játszani, kiadni, fellepőt 
elhívni, ami, aki hiteles és minőségi, aktuális 
és előremutató. Persze mivel ez szubjektív, 
a saját elvárásaim jelentik az origót, ehhez 
hűnek maradni, ebből nem leadni. 
10. A közönségünket mindig meglepni, 
érdekesnek maradni, újat mutatni, zenei 
élményeket adni. Új emberekhez eljutni, nem-
zetközi Be Massive label esteket beindítani. 
11. Nem mindig éri meg anyagilag, de ez ne-
kem egy hitvallás. Tudom, mit miért csinálok, 
és hosszú távon a befektetések mindig meg-
térülnek. A gyereknevelés is lassú folyamat, 
gondoskodás, de ha jó szülők vagyunk, az 
eredmény önmagáért beszél. Amúgy nem 
akarok beállni a sorba! Üzletileg például tuti 

jobban megérné, ha a jól bejáratott neveket 
elhoznám egy évben hússzor, vagy expornóst 
futtatnék és kaszálnék. (nevet) Új neveket 
hozni, abban van rizikó és van stressz (amit 
persze nem szeretek), de utána van katarzis, 
adrenalin és a buli után közösségi élmény (na, 
azt meg nagyon szeretem, ezért megéri)! Az 
motivál, hogy újat adjak, megmutassam, mi 
érdekel, mi tetszik. Hogy egyre jobbá váljak. 
(Kábé ezért kezdtem zenélni.) Hogy megosz-
szam az élményt. Én is ezért járok olyan buliba, 
koncertre, ami érdekes. 
12. Ez tökéletes cím a következő könyvemhez. 
(mosolyog) Ide kifejteni viszont kevés lenne 
hozzá a hely.
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12. Értékek: nyitottság. Sajátosság: vidéki-
fővárosi, főleg mentalitásbeli különbözőségek, 
a „partiszervezés” többet hoz, mint a koncert-
szervezés, a helyszínek hozzáállása  

(a legtöbb helyen még mindig a pult megtöl-
tése a fontosabb, mint a program minősége, 
vagy éppen a zenészek megfizetése (gázsi/
jogdíj befizetés). Hiányosság: még mindig ke-

vés a képzett, igazán hozzáértő, megbízható 
szakember, nem támogatott állami szinten és 
még mindig magasak az adók, kevés a szpon-
zor, kevés a helyszín. 

1. Fingers crOsseD PrODuctiOn. 
2. 2016. 
3. Katrinák Márk és Pelczéder Tamás. 
4. 600-1500 nézőszám közötti hiánycikk mé-
retet és helyszíneket próbáljuk népszerűsíteni, 
műfaj terén pedig nem vagyunk kirekesztőek, 
ha valaki tehetséges és láthatóan felszálló 
pályán van a környékünkön, nekünk nem 
számít, hogy stonerrock vagy breakbeat vagy 
techno, örömmel várjuk és osztjuk meg a hazai 
közönséggel. 
5. Az eddigi működés alatt a havi egy-két 
bulit lőttük be, az egész Fingers Crossed 
működésének a célja, hogy míg egyrészről 
megmutatja a legfrissebb alkotókat külföldről, 
ezzel párhuzamosan a passzoló hazai 
képviselőknek is lehetőséget ad a bemutat-
kozásra. Így nálunk az előzenekarok hazai 
fellépők szoktak lenni, úgyhogy vagy 50-50 
vagy 60-40 a magyar-külföldi arány. 
6. Egyelőre nagyjából ‚tanév’ rendszerben 
működünk, egy utolsó júliusi Listener buli után, 
már csak ősszel térünk vissza a következő 
szezonban. Ekkor viszont Igorrr, Apparat és 
Lone is a menün lesz, sőt egy nagyobb kalibe-

rű megmozdulással is készülünk a pszichedeli-
kus műfajban, de ez maradjon meglepetés  
a nyár közepéig. 
7. A Dune Rats-től kezdve, Machinedrumon át 
Igorrrig, úgy gondoljuk a bookingjaink jelentős 
részére igen büszkék lehetünk. 
8. Február: Dusty Kid (ITA), Dürer Kert / Május: 
Dune Rats (AUS), Dürer Kert. 
9. Nálunk a minőség és a változatosság szá-
mít és hogy ezt a kettős igényt felerősítsük  
a magyar közönségben. 
10. Életben tartani a kezdeményezést, amed-
dig csak lehet, stabil alapot adni a kezdemé-
nyezésnek (anyagilag). 
11. Ahogyan a legtöbb kultúrával foglakozó 
kezdeményezésnél, itt is nagyon nagy szerepe 
van az emberi tényezőnek, egy még egész-
séges mértékű naivitásnak és lelkesedésnek. 
Azért éri meg ezt csinálni, mert meghallgat-
hatjuk azokat a kedvenceinket itthon, akiket 
máskülönben nem is tudjuk, hogyan láttunk 
volna. Meg azért, amikor egy fellépő lejön  
a színpadról és a legboldogabb és elégedettebb, 
mert kapott egy közönséget és tisztességes 
bookingot, amihez nincs hozzászokva (vagy 

legalábbis itthon még mindig ritka). Aztán 
azért, amikor a közönség olyan csillogó szem-
mel megy haza egy kedd este, mintha a lottó 
ötöst nyerte volna meg. 
12. Általánosságban, minden szakmában 
ugyanazok a hiányok és sajátosságok Ma-
gyarországon, urambátyámkodás, gáncsos-
kodás, önzés, mi szeretnénk az új generáció 
értékrendjét képviselni, amelyik belátja, hogy 
a hosszú távú sikerekhez és elismeréshez 
több kell a könyöklésnél és kavarásnál, mi pél-
dául, ahol lehet, közös kezdeményezésekkel is 
próbálkozunk más szervezőkkel.  

2015 márciusában indult útjára a zsámbéki 
fiatalokból álló aurevoir. zenekar. Már a kezde-
tektől fogva koncepciózusan jelen volt zenéjük-
ben a sokszínűség. Többféle stílust érintenek, 
legnagyobb hatással azonban az angolszász 
beat-folk és a Kárpát- medence népzenéje volt 
rájuk. Ez köszön vissza dalaikban is, és innen 
ered a stílusmegnevezés, amellyel őket illetni 
szokták: ethno-beat. Sajátos zenéjüket még  
a kocsmazene, valamint a folk szavakkal szo-
kás leírni. Legvalóbb lényegük azonban éppen 
az, hogy kategorizálhatatlanok; nem szorítják 
magukat műfaji határok közé. 

A zenekar – fiatal volta ellenére – már számos 
turnén és nagyobb fellépésen van túl. Nem 
csupán országhatárokon belül koncerteznek: 
voltak Erdélyben és a Felvidéken, több európai 
nagyvárosban, mint Berlin vagy Prága, sőt elju-
tottak egészen Kínáig, ahol a shanghaji magyar 
pavilon megnyitóján játszottak. 

Két év koncertezés után idén elkészült bemu-
tatkozó anyaguk, az ötdalos ethno-beat, amely 
augusztus 3-án jelenik meg. A stúdiómunká-
latokban olyan elismert szakmabeliek vettek 
részt, mint dióssy ákos (felvételek), lee 

olivér (zenei rendező, felvételek) és nóniusz 
gábor (keverés, mastering). Aki pedig élőben 
is szeretné meghallgatni a dalokat, az augusz-
tus 18-án az Ellátóházban találja meg  
a zenekart a lemezbemutatón. 

érkezik az aurevoir. zenekar 
első lemeze


