fesztivál

Őszi fesztiválok Európában.

vakáció feszt zenével.
Bár a fesztiválozásról legtöbbeknek elsőre a nyár ugrik be, itt az ideje, hogy ez megváltozzon! Összegyűjtöttük a becsengetés utáni legjobb európai eseményeket. Kalandra fel!
Kollár Bálint.
# Waves Vienna
Időpont: szeptember 28-30.
Helyszín: Bécs, Ausztria
Jegyár: bérlet: 40 euró (kb. 12 ezer Ft), napijegyek: 18 euró (kb. 5500 Ft) és 22 euró
(kb. 7000 Ft)

A groningeni
Eurosonichoz
vagy a hamburgi
Reeperbahnhoz hasonlóan Bécsnek is megvan
a maga showcase fesztiválja, amely méltányos
áron kínál rengeteg izgalmas és feltörekvő, valamint jónéhány már befutott előadót (Forest
Swords, Zeal & Ardor, Clap Your Hands Say Yeah,
Nite Jewel) – nem csak zeneipari szakembereknek. Idén ráadásul a magyar jelenlétre sem
lehet panasz: a Dope Calypso, a Belau és Babé
Sila felel majd Ausztriában az országimázsunkért. De koncentráljunk inkább a kevésbé
ismert gyöngyszemekre! Néhány zenekar
(Brunettes Shoot Blondes, Coals, I Wear*
Experiment) már itthon is demonstrálta, miért
érdemes több figyelmet szentelni nekik, de
a brit sajtó által már az új Jamie T-nek nevezett
Yungblud, az avantgárd bluesos és zúzós rockos Fai Baba, a hatvanas évek folkját funkos
rockkal egybegyúró Frankie Animal vagy
a hiphopos-soulos Oscar Jerome is könnyen
az új kedvencünk lehet.

# Iceland Airwaves
Időpont: november 1-5.
Helyszín: Reykjavík, Izland
Jegyár: bérlet: 183 euró (kb. 56 ezer Ft)

Kétségtelen, hogy Izland legfontosabb fesztiváljának megkérik az
árát, de nem ok nélkül – szinte befogadhatatlan
mennyiségű előadót lehet elcsípni az öt nap
alatt. Az alternatív-indie szcéna legnagyobbjaitól (Fleet Foxes, Michael Kiwanuka, Mumford
& Sons) a kurrens fellépőkön (Shame, Mura
Masa, Torres, Kelly Lee Owens) át a hazai színtér legfontosabbjaiig (Emilíana Torrini, GusGus,
Pinegrove) terjed a szórás. Az igazi finomságokról nem is beszélve (a nagy visszatérő Arab
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Strap, a legendás énekes-dalszerző-aktivista
Billy Bragg vagy az afro-bluesrockos Songhoy
Blues). Ha pedig valaki többet szeretne látni az
országból, az vehet kombinált jegyet is: november másodikán és harmadikán az Iceland
Airwaves az észak-izlandi Akuyeri városában
léptet fel huszonöt fellépőt a line-upból és
a helyi légitársaságok akciós repülőutat is
kínálnak a két város között. A gyönyörű lagúnáiról és vízeséseiről híres település már önmagában megér egy kis kitérőt, hát még ilyen
körítéssel!

# Pitchfork Music Festival Paris
Időpont: november 2-4.
Helyszín: Párizs, Franciaország
Jegyár: bérlet: 110 euró (kb. 34 ezer Ft), a napijegy: 50 euró (kb. 15 ezer Ft)

A Pitchfork vélt vagy
valós fontossága
megérne egy külön
cikket is, viszont elvitathatatlan a meghatározó
zenei webzine-től, hogy az idei párizsi fesztiváljára is erős fellépőlistát rakott össze. Az első
nap kurátora az idén remek új lemezzel jelentkezett (és élőben legendásan intenzív) The
National: Matt Berningerék többek közt
a szintén nagy visszatérő shoegazereket,
a Ride-ot, Mina Tindle-t és Moses Sumneyt
invitálták meg. A maradék két napra pedig elég
izgalmasnak tűnik a noir popos Cigarettes After
Sex, Kevin Morby, a Run The Jewels, az aktuális
hiphop-liebling Princess Nokia és Loyle Carner
vagy a szaxofonvirtuóz Kamasi Washington
koncertje. A klubzenék felé kacsintgatóknak
pedig a Bicep, a Talaboman, The Black Madonna
vagy Tom Misch élő fellépése miatt érdemes
elgondolkodni egy őszi párizsi hétvégén.

# Le Guess Who?
Időpont: november 9-12.
Helyszín: Utrecht, Hollandia
Jegyár: bérlet: 130 euró (40 ezer Ft), napijegy: 40
euró (kb. 12 ezer Ft)

Utrecht festői városában idén tizenegyed-

szerre rendezik meg a tágabb értelemben vett
régió egyik legizgalmasabb fesztiválját. A Le
Guess Who? már a kurátorok listájával sokat
ígér: James Holden, Perfume Genius, Jerusalem
In My Heart, Grouper, Han Bennink, a Shabazz
Palaces és a Basilica Soundscape is hozzátette
a magáét a végső line-uphoz. Ennek megfelelően a város különböző épületeiben és koncerttermeiben fellépők névsora az elnyűhetetlen
hősöktől (Pharoah Sanders, Thurston Moore,
Keiji Haino, Peter Brötzmann, Wolfgang Voigt)
az underground aktualitásokon át (Zeal & Ardor,
Yves Tumor, Moor Mother, Dark Buddha Rising,
Les Amazones d’Afrique) az indie-szcéna
kedvenceiig (Mount Eerie, Protomartyr, Weyes
Blood, Julie Byrne, Liars, Jenny Hval) terjed.
Arról nem is beszélve, hogy a bérlettel számos
üzletben kedvezményes vásárolhatunk és bizonyos múzeumokba ingyenes bejutást is biztosít.
A családias hangulat pedig szinte már a négy
nap védjegyének számít – ez az esemény
tényleg minden zenemániás álmát kielégíti.

# Sonic City
Időpont: november 10-12.
Helyszín: Kotrijk, Belgium
Jegyár: napijegyek 20 és 35 eurós áron (kb. 6000
és 11 ezer Ft), a bérletek már elfogytak

A Lys folyó két partján elterülő Kotrijk főleg
a világörökség részévé nyilvánított épületei,
valamint meghitt atmoszférája miatt ismert
– pedig több izgalmas zenei fesztiválnak
is otthont ad. A kultikus (és idén utoljára
megrendezett) Noisefest helyett mi most
a Sonic City-t ajánljuk. A Savages, a Suuns
vagy James Holden után idén Thurston Moore
a kurátor, az általa összerakott program pedig
magáért beszél: a három nap alatt fellép többek
közt a This Is Not This Heat, a Sun Kil Moon,
a METZ, Pharmakon, a The Ex és a Wire is.
A főhős pedig két formációval is koncertezik
majd: egyrészt az A38 Hajót is megjárt saját zenekarával, valamint a Sunn O)))-vezér Stephen
O’ Malley-val és Mats Gustafssonnal közösen.
Ráadásul Brüsszel és Brugge is alig másfél óra
vonattal, így az esemény egy rövidebb vakáció
megkoronázásaként is működhet.
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