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Első zEnEi Emlék 
Édesapámmal kettesben síelés Olaszország-
ban és egy jó Rod Stewart-kazetta, mai napig 
imádom.

Első lEmEz, amit saját pénzből vEttél 
Korn: Issues 1  talán, erre már nem emlék-
szem.

zEnE, ami zEnélésRE inspiRált 
Pantera. Alap egy.

mEghatáRozó koncERtélmény 
Electric Wizard-koncert a HMV Forumban, 
Kentish Townban, még amikor Londonban 
éltem.

hatások az apEy & thE pEa indulásakoR 
Alice In Chains, Pantera leginkább, aztán gyor-
san változott.

hatások a szólólEmEzEknél 
José González, Neil Young. Utóbbi a mai napig 
inspirál.

hatások a tRillionnál (Ez apEy gRungE-
osabb pRojEktjE gRand mExican WaRlock-
tagokkal) 
Nagyjából minden, amit mindhárman szere-
tünk, nem tudom, konkrétum nem volt.

kEdvEnc magyaR lEmEz 
Neck Sprain (aminek Apey az énekese 2009 
óta – a szerk.): Heavyweight – 3rd Round 2   
2006-ból, kizárásos alapon.

kEdvEnc magyaR dal 
Neck Sprain: Steam Engine vagy még a Pray. 
 

 

kEdvEnc pantERa-dal (apEy Egy pantERa 
tRibutE-zEnEkaRban is játszott) 
It Makes Them Disappear, libabőr, ahányszor 
hallom.

kEdvEnc RocklEmEz 
Ilyen nincs sajnos, túl sok lenne. (nevet)

kEdvEnc doomlEmEz 
High On Fire: De Vermis Mysteriis 3  , Matt Pike 
konkrétan az idolom.

kEdvEnc thRash-lEmEz 
Exodus: Shovel Headed Kill Machine, gyilkos 
egy ügylet.

kEdvEnc gRungE-lEmEz 
Alice In Chains: Dirt. 4   Alap kettő.

kEdvEnc dalszERző-Előadó lEmEz 
Kérdés nélkül Neil Young.

mindEn idők lEgjobb lEmEzE 
Ezt meghagynám másnak. (nevet)

lEmEzgyűjtEményEd lEgkülönlEgEsEbb/
lEgéRtékEsEbb daRabja 
Nem nagyon gyűjtök lemezeket, csak digitális 
formában.

olyan zEnE, ami nagyon Elüt a stílusodtól, 
mégis nagyon szEREtEd 
Itt ülhetnénk reggelig, nehéz kérdés. Little 
Dragon talán.

bűnös zEnEi öRömöd 
Minden zenei örömöm egy bűn.

dal, amit máR nEm bíRsz mEghallgatni 
Nehéz ügy, Killing In The Name Of? (nevet) (Ez 
ugyebár egy Rage Against The Machine-dal  

– a szerk.)

dal, amit báRcsak tE íRtál volna 
High On Fire: Romulus & Remus, konkrétan 
kinyír a féltékenység.

zEnE, amitől boldog lEszEl 
Neil Young: Harvest Moon a nyugtatóm.

kEdvEnc hEaRtbREak lEmEz 
Kedvenc micsoda? Nem tudom.

zEnE, ami Elgondolkodtat 
A zene, ami nem gondolkodtat, azt nem hall-
gatom.

kEdvEnc zEnE utazáshoz 
Neil Young: Harvest Moon 5  vagy a Live At 
Massey Hall, 1971.

kEdvEnc zEnE éjszaka, sötétbEn hall-
gatni 
Sunn O)))-összes.

kEdvEnc zEnE szExhEz 
Barátok közt-főcím visszafelé majául, miköz-
ben vért szívok egy kecske nyakából.

kEdvEnc szombat Esti bulizEnE 
Hegedűs a háztetőn visszafelé majául, miköz-
ben vért szívok egy gyermek nyakából.

kEdvEnc vasáRnap REggEli pihEnős zEnE 
Reggel még nem vagyok életben.

kEdvEnc fRiss, idEi lEmEzEk 
All Pigs Must Die: Hostage Animal, Nails: You 
Will Never Be One Of Us.

kEdvEnc őszi zEnE 
Kowalsky meg a Vega visszafelé majául, miköz-
ben elfogyasztok egy élő kecskét.  

Apey & The Pea.

FOTó sinco.

Az Apey & The Pea az ország egyik legnépszerűbb és legjobb metálzenekara, szeptemberben jelent 
meg a trió harmadik albuma, a HEX, de természetesen nem ezzel kerültek az országos médiába, ha-
nem egy cenzúrázott kecskeméti koncert miatt (egy jobbikos helyi képviselő kijárta, hogy ne árusít-
hassák kecskefejes-pentagramos pólóikat). A zenekar frontembere, Apey azonban szólóban is aktív, 
akusztikus gitáros folkdalaiból októberben érkezik harmadik lemeze. Hogy ez a két világ hol ér 
össze? Például Apey kedvencei között – mutatjuk őket.

áron andrás apey.
1 2 3 4 5

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



| 3 |  Még több Recorder: Facebook.com/Recorder.hu 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


