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Négy éve már, hogy a Foxygen megkapta  
a Recorder egyik legnagyobb elismerését, az 

„év albuma” címet – és hogy ezáltal egy velük 
való levélváltásból kiderült: a duó egyik fele 
magyar származású. Az öntörvényű zenekar 
azóta kiadott még két remek lemezt, melyek 
közül az egyik egy kimerítő másfél órás 
artrockopusz, a másik pedig egy poposabb, 
szórakoztató idei anyag. Utóbbi fél órában sű-
ríti mindazt, ami korábban is jó volt Jonathan 
Radóék barokkos, progos, glames popze-
néjében. Hogy élőben mit várhatunk tőlük? 
Váratlan hatásosságot, hiszen mindannyiszor 
meglepik közönségüket esztelen élő produkci-
ójukkal. Teljes szívvel ajánljuk!

 jÚlius 31 - augusztus 6. / Dádpuszta 

O.z.O.r.a.
Bérlet: 170 €

Leírhatnánk a szokásos jóságokat az O.Z.O.R.A.-
ról, de helyette inkább kiemelünk két olyan 
fellépőt, akik furcsának tűnhetnek a line-upban, 
ám közben remekül beleillenek. Az egyik  
a nyakatekert elektronikus zene veteránja, 
Squarepusher, a másik pedig a világhírű 
beduin-blues Tinariwen. Menős!

4
 szEptEmbER 4. / Pontoon 

Dâm-Funk
Belépő: ?

A Pontoon egyre jobban érez rá a nálunk eddig 
elhanyagolt műfajú események szervezésére 
(jazz, afrobeat, soul), eddigi talán legnagyobb 
fogásuk a boogie-funk jelenlegi zászlóvivője, 
helytartója, mindene, Dâm-Funk. Seggrázás 
szabadtéren, a Duna partján? Ide vele!

 augusztus 23-26. / Zamárdi 

B.My.lake
Napijegy: 9500 Ft-tól; Bérlet: 29900 Ft

Akik az előző évek tendenciája alapján 
megijedtek, hogy a B.My.Lake-ből hamarosan 
Sound 2 lesz, azok megnyugodhatnak,  
a fesztivál (legalábbis zenei felhozatalát 
tekintve) megtartotta underground 
pozícionáltságát. Jackmaster, Matthew Dear, 
Solomun: pazar nyárvégi csapatás.

7
 augusztus 7. / A38 

wolves in the throne room
Belépő: 3900 / 4500 Ft

Minden idők legmenőbb nevű zenekara lép 
fel nálunk, már csak ezért is érdemes lenne 
megnézni a modern amerikai-blackmetal kirá-
lyokat, de ráadásul még új lemezzel is jönnek 
idén, plusz fellép előttük a hasonlóan reszelős 
Cough is. Csodás este lesz! 23

 augusztus 23. / Groupama Aréna 

robbie williams, erasure
Belépő: 10900 – 33900 Ft

Robbie Williams meztelenkedni talán nem fog  
a Fradi-pályán, mint teszi azt új lemeze borí-
tóján, de hogy magasba juttatja rajongóit, azt 
könnyű szívvel megtennénk bármilyen fogadó-
irodában. Ezúttal ráadásul 1-et fizet 2-őt kap: 
az előzenekar Erasure is friss lemezzel érkezik!

 augusztus 31 – szEptEmbER 3. / ? 

ubikeklektik
Belépő: ?

A környezettudatosságot és fenntarthatóságot 
szem előtt tartó Ubik rendezvények közül 
az idén harmadszor megrendezésre kerülő 
UbikEklektiket ajánljuk, nézd meg festői kör-
nyezetben a Middlemist Redet, a Ricsárdgírt, 
a Blahalouisiánát, a Galaxisokat vagy épp az 
Agavoidot.
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Foxygen 
Belépő: 3900 / 4500 Ft

5
 augusztus 5. / Budapest Park  

rival sons 
Belépő: 2499 – 3999 Ft

 szEptEmbER 9. / A38  

Beach Fossils 
10900 / 12900 Ft

Nem lehetett könnyű a Black Sabbath 
búcsúkoncertjére éhes tömeg előtt fellépni 
tavaly az Arénában, de a Rival Sons nem csak 
hogy helyt állt, hanem sokakat érezhetően 
meg is győzött rövid, de energikus fellépésé-
vel. Legnagyobb erejük talán önazonosságuk, 
nem is akarnak sokkal többnek látszani egy 
képzeletbeli LedZep hommage-zenekarnál, és 
hiába csinálják ezt még sokan, ilyen jól senki 
más.

4
 augusztus 4. / A38 

ryley walker 
Belépő: 2900 / 3500 Ft

Tavaly csodás koncertet adott Budapesten, 
nem sokkal később meg kiadott egy még 
csodásabb új lemezt, idén pedig visszatér 
hozzánk és az A38-ra Ryley Walker (és akkor 
most utána megint album jön, ugye?). A 70’s 
énekes-dalszerző-retrohullámot legautentiku-
sabban, egyedi jazzes elemekkel interpretáló 
zenész nemcsak dalszerzőként, de előadóként 
és gitárosként is vastagon az élvonalba tar-
tozik.

Hasonlót csinált idén a Beach Fossils a harma-
dik lemezével, mint anno azok, akikhez annyi-
szor hasonlítják őket, a Real Estate:  
a napfény és a barbecue-illat mögött várat-
lanul beszivárgott zenéjükbe a szürkület és 
az eső, az eredmény pedig a zenekar eddigi 
legjobb anyaga, Rachel Goswell (Slowdive) és 
Jonathan Rado (Foxygen) közreműködésével. 
Tökéletes nyárbúcsúztató koncert lesz.

 augusztus 22. /  A38 


